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Podsumowuj¹c miniony rok mogê powiedzieæ i¿ zapisze siê on w historii gminy
Sêdziszów Ma³opolski jako okres dynamicznych inwestycji zwiêkszaj¹cych komfort
¿ycia mieszkañców. Realizuj¹c zasadê zrównowa¿onego rozwoju inwestowaliœmy za-
równo w rozbudowê bazy oœwiatowej, budowê kanalizacji sanitarnej (ca³e miasto – za
wyj¹tkiem Rêdzin – oraz bloki w Górze Ropczyckiej maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z
dobrodziejstwa kanalizacji sanitarnej), modernizacjê dróg, ulic i chodników, czy wo-
doci¹gowanie dwóch ostatnich miejscowoœci w gminie. Nie mo¿na zapomnieæ o wy-
datkach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, sportow¹ czy te¿ tak bardzo dziœ po-
trzebna pomoc¹ spo³eczn¹. Bud¿et gminy, monitorowany na bie¿¹co przez Radê
Miejsk¹, realizowany by³ zgodnie z przyjmowanymi uchwa³ami. Ostatecznie zamkn¹³
siê on kwot¹ prawie 30 mln z³  po stronie wydatków.

Na sesji w dniu 12 lipca 2004r. Rada Miejska przyjê³a dwie strategiczne dla gminy
uchwa³y:

1. W sprawie przyjêcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sêdziszów M³p.
2. W sprawie przyjêcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sêdziszów M³p.

Dokumenty te okreœlaj¹ najwa¿niejsze zamierzenia w³adz samorz¹dowych i mieszkañców. Bêd¹ jednoczeœnie narzêdziem zarz¹dzania
rozwojem lokalnym na lata 2004-2013. Bud¿et roku 2005 i nastêpne bud¿ety bêd¹ wiêc w oparciu o przyjête dokumenty zmierzaæ do
równomiernego rozwoju gminy tworz¹c warunki do wzrostu gospodarczego i jakoœci œrodowiska.
A jaki by³ rok 2004 ?

DROGI

W ubieg³ym roku wykonano nastêpuj¹ce prace zwi¹zane z budow¹ i mo-
dernizacj¹ dróg:
1. Bêdziemyœl – utwardzenie drogi gminnej – 7 312,00 z³, remont

drogi Grudna koszt 14 780,00 z³,
2. Borek Wielki – utwardzenie drogi gminnej – 20 332,00 z³,
3. Boreczek – utwardzenie drogi gminnej – 1 835,00 z³,
4. Cierpisz – utwardzenie drogi gminnej – 11 354,00 z³, remont drogi

powiatowej Cierpisz – Huta Przedborska (porozumienie ze Staro-
stwem) – 10 000,00 z³,

5. Czarna Sêdziszowska – utwardzenie drogi gminnej – 27 362,00 z³,
modernizacja drogi relacji Czarna Sêdziszowska – Boreczek na od-
cinku 3,3 km o wartoœci 934 619,00 z³, (SAPARD 409 853,45 z³)

6. Góra Ropczycka – utwardzenie drogi gminnej 11 337,00 z³, moder-
nizacja drogi relacji Góra Ropczycka-Domaradz na odcinku 0,5 km o
wartoœci 265 763,00 z³, (SAPARD 116 543,45 z³), remont chodnika
k. hydroforni d³. 220 mb wartoœæ – 19 568,00 z³,

7. Kawêczyn – utwardzenie drogi gminnej – 1 942,00 z³,
8. Klêczany – utwardzenie drogi gminnej – 3 886,00 z³,
9. Krzywa – przebudowa przepustów – 29 429,00 z³,
10. Ruda – utwardzenie drogi gminnej - 5 845,00 z³,
11. Wolica Piaskowa – utwardzenie drogi gminnej + roboty ziemne –

25 735,00 z³,
12. Wolica £ugowa – utwardzenie drogi gminnej + u³o¿enie korytek

œciekowych – 4 949,00 z³,
13. Szkodna – utwardzenie drogi gminnej i remont drogi Pañskie – 66

770,00 z³, remont drogi So³tysówka wykonanie podbudowy i odwod-
nienia – 15 285,00 z³, remont drogi So³tysówka na d³. 0,6 km, - 50
000,00 z³ (5 000,00 FOGR), - remont drogi, wykonanie nawierzchni
So³tysówka na d³. 290 mb – 19 955,00 z³,

14. Zagorzyce Górne – utwardzenie drogi gminnej, roboty ziemne, re-
mont drogi Sobótki – 98 145,00 z³, remonty mostów Ratajówka – 9
516,00 z³, remont k³adki Poklasne – 10 381,00 z³,

15. Zagorzyce  Dolne – utwardzenie drogi gminnej, roboty ziemne –
32 905,00 z³,

16. Sêdziszów M³p.
Wyremontowano  chodniki przy drogach gminnych:

- ul. Armii Krajowej 110 mb – 29 279,00 z³,
- ul. Garncarskiej 140 mb – 38 000,00 z³,
- ul. Rynek 80 mb – 23 966,00 z³.

Wyremontowano chodnik:
- ul. Kolbuszowska 300 mb – 68 000,00 z³ (wk³adu Urzêdu Miejskie-

go w Sêdziszowie M³p. – 34 000,00 z³).
Wyremontowano ulice:

- do Kêpki 180 mb – 67 199,00 z³,
- ks. Maci¹ga 210 mb – 65 649,00 z³,
- Cicha 160 mb – 81 428,00 z³,
- ks. Wyszyñskiego 100 mb – 32 100,00 z³,

wybudowano odcinek ul. Letniej 80 mb – 34,000,00 z³,
wybudowano oœwietlenie ulic Piaskowej i Ksiê¿omost – 23 495,00 z³,
wybudowano kanalizacjê deszczow¹ w ul. œw. Franciszka – 134 820,00 z³,
wyremontowano kanalizacje deszczow¹ w ul. Do Kêpki – 5 666,00 z³,
poszerzono ³uk ul. Rêdziny – 9 566,00 z³,
roboty ziemne w ul. Warzywnej – 8 544,00 z³,
na utrzymanie zimowe placów i dróg wydatkowano kwotê – 120 000,00 z³,
na utrzymanie czystoœci na ulicach, drogach i placach wydatkowano kwo-
tê – 135 572,00 z³,

utrzymanie zieleni miejskiej – 13 213,00 z³,
koszty zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem oœwietlenia (tj. konserwacja
urz¹dzeñ, uzupe³nienie i monta¿ dodatkowych lamp, oraz koszty zwi¹za-
ne ze zu¿yciem energii) na terenie miasta i gminy za 2004 rok wynios³y
– 400 395,00 z³.

OŒWIATA

Gmina jest organem prowadz¹cym dla 19 placówek: 12 szkó³ podstawo-
wych, 3 gimnazjów, 2 zespo³ów szkó³ i 2 przedszkoli:
1. Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.:

- budowa chodnika i p³yty odbojowej – 12 000,00 z³
- remont kominów – 3 700,00 z³
- pozosta³e remonty – 5 000,00 z³
- pomoce naukowe – 3 226,00 z³

2. Gimnazjum w Czarnej:
- za³o¿enie instalacji nag³aœniaj¹cej – 1 900,00 z³
- pozosta³e remonty – 5 820,00 z³
- pomoce naukowe – 7 650,00 z³

3. Gimnazjum w Zagorzycach Górnych:
- za³o¿enie alarmu  w pracowni komputerowej – 1 600,00 z³
- budowa ogrodzenia – 12 600,00 z³
- pozosta³e remonty – 2 537,00 z³
- pomoce naukowe – 6 800,00 z³

4. Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie M³p.
- odnowa elewacja wraz z dociepleniem, remont pokrycia dachowego

- 92 110,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- wymiana okien – 3 800,00 z³

5. Szko³a Podstawowa nr 3 w Sêdziszowie M³p.:
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 2 500,00 z³
- pomoce naukowe – 4 900,00 z³

6. Szko³a Podstawowa w Bêdziemyœlu:
- remont sali gimnastycznej – 8 000,00 z³
- pozosta³e wydatki – 1 500,00 z³
- pomoce naukowe – 1 700,00 z³

7. Szko³a Podstawowa w Boreczku:
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 8 800,00 z³
- pomoce naukowe – 4 280,00 z³

8. Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim:
- monta¿ sieci w pracowni komputerowej – 4 400,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- wymiana okien, drzwi balkonowych i wejœciowych – 18 600,00 z³
- pozosta³e remonty – 2 380,00 z³
- pomoce naukowe – 3 630,00 z³

9. Szko³a Podstawowa w Czarnej:
- pozosta³e remonty – 2 400,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 1 500,00 z³ (oddzia³ w Cierpiszu)
- pomoce naukowe – 600,00 z³

10. Szko³a Podstawowa w Kawêczynie:
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 2 900,00 z³
- wyposa¿enie kuchni – 6 000,00 z³
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(ci¹g dalszy na str. 4)

- pomoce naukowe – 12 330,00 z³
11. Szko³a Podstawowa w Klêczanach:

- wymiana 16 sztuk okien, malowanie klas – 14 800,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pomoce naukowe – 10 110,00 z³

12. Szko³a Podstawowa w Krzywej:
- remont kuchni, kot³owni – 103 544 z³
- pomoce naukowe – 9 400,00 z³

13. Szko³a Podstawowa w Szkodnej:
- pozosta³e remonty – 3 700,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 1 600,00 z³
- pomoce naukowe – 5 900,00 z³

14. Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych:
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 8 000,00 z³
- pomoce naukowe – 6 500,00 z³

15. Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych:
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- remont dachu – 2 500,00 z³
- pomoce naukowe – 3 200,00 z³

16. Publiczne Przedszkole nr 1 w Sêdziszowie M³p.:
- pozosta³e remonty – 2 000,00 z³
- pomoce naukowe – 4 125,00 z³

17. Publiczne Przedszkole nr 2 w Sêdziszowie M³p.:
- pozosta³e remonty – 2 923,00 z³

18. Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej:
Szko³a Podstawowa:

- pozosta³e remonty – 2 000,00 z³
Przedszkole:

- pozosta³e remonty – 1 000,00 z³
19. Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej:
Szko³a Podstawowa:

- budowa sali gimnastycznej z zapleczem i 2 salami lekcyjnymi
– 676 000,00 z³

- pomoce naukowe – 5 100,00 z³
- za³o¿enie alarmu w pracowni komputerowej – 2 000,00 z³
- pozosta³e remonty – 3 000,00 z³

Przedszkole:
- pozosta³e remonty – 1 000,00 z³
- pomoce naukowe – 1 330,00 z³

INWESTYCJE KOMUNALNE

1. Zakoñczono budowê III etapu kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. – 1 868 068,00 z³

2. Wykonano uzbrojenie hydrantami Osiedla M³odych w Sêdziszowie
M³p. – 10 486,00 z³

3. Zakoñczono budowê  II etapu kanalizacji sanitarnej w Górze Rop-
czyckiej 500 mb – 68 563,00 z³

4. Trwa budowa wodoci¹gu w Zagorzycach, w roku 2004 wydatkowano
na ten cel kwotê – 544 992,00 z³

5. Projekt kanalizacji sanitarnej na Rêdzinach – 79 850,00 z³
6. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Góra Ropczycka

(pozosta³a czêœæ wioski), Wolica Piaskowa, Wolica £ugowa
– 136 424,00 z³

7. Projekt wodoci¹gu w Zagorzycach etap II i III – 71 980,00 z³

POMOC SPO£ECZNA

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organiza-
cyjn¹ Gminy, która realizuje zadania w³asne i zlecone gminie z zakresu
pomocy spo³ecznej. Na zadania zlecone Oœrodek  Pomocy otrzyma³ œrod-
ki finansowe w wysokoœci 328 935,00 z³ w tym: 317 456,00 z³  na zasi³ki
sta³e, zasi³ki sta³e wyrównawcze, zasi³ki okresowe, zasi³ki okresowe gwa-
rantowane, zasi³ki okresowe macierzyñskie, sk³adki emerytalno-rento-
we; 2 798,00 z³ – na  zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne; 8 681,00 z³ –
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiad-
czenia z pomocy spo³ecznej.
Z zadañ zleconych w 2004 roku wyp³acono:
- 45 zasi³ków sta³ych z tytu³u wychowywania dziecka niepe³nosprawne-

go na kwotê 71 829,00 z³ (wyp³acone w okresie od 1 stycznia do 30
kwietnia 2004 r.)

- 44 zasi³ki sta³e wyrównawcze dla osób ca³kowicie niezdolnych do pra-
cy z powodu wieku i inwalidztwa na kwotê – 127 670,00 z³

- 3 zasi³ki gwarantowane okresowe dla osób samotnie wychowuj¹cych co
najmniej jedno dziecko do 7 roku ¿ycia – na kwotê 4 997,00 z³ (wyp³a-
cone w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r.)

- 43 zasi³ki okresowe macierzyñskie i macierzyñskie zasi³ki jednorazo-
we na urodzone dziecko na ³¹czn¹ kwotê 48 215,00 z³

- dla 91 rodzin zosta³ przyznany zasi³ek okresowy, który w ramach zadañ
zleconych  wyp³acany by³ do koñca kwietnia 2004 r. – na kwotê

27 800,00 z³ z powodu:
- bezrobocia – na kwotê 26 650,00 z³
      - d³ugotrwa³ej choroby – na kwotê 1 150,00 z³
Na realizacjê zadañ w³asnych z bud¿etu gminy  przekazano œrodki w
wysokoœci 458 446,00 z³:
- 326 773,00 z³ na zasi³ki i pomoc w naturze
- 89 427,00 z³ na do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y
- 42 246,00 z³ us³ugi opiekuñcze

W ramach zadañ w³asnych gminy w 2004 roku udzielono zasi³ków celo-
wych na kwotê:  326 773,00 z³ dla 570 rodzin w tym:
- 556 rodzin  otrzyma³o  zasi³ek na zakup ¿ywnoœci,
- 340 rodzin  otrzyma³o zasi³ek na zakup opa³u,
- 266 rodzin otrzyma³o  zasi³ek na zakup odzie¿y i obuwia,
- 108 rodzin otrzyma³o zasi³ek na zakup przyborów szkolnych dla dzie-

ci,
- 184 rodziny otrzyma³y zasi³ek na pokrycie kosztów leczenia,
- 4 rodziny otrzyma³o pomoc na remont mieszkania w zwi¹zku ze zda-

rzeniem losowym,
- 174 rodziny otrzyma³o zasi³ki okresowe (które od 1 maja 2004 r. wy-

p³acane s¹ w ramach zadañ w³asnych).
Ponadto:
- 5 osób skorzysta³o z pomocy w formie us³ug opiekuñczych – na kwotê

42 246,00 z³
- 969 uczniów by³o objêtych pomoc¹ w formie do¿ywiania – na kwotê 169

427,00 z³, z tego: w ramach zadañ w³asnych – na kwotê 89 427,00 z³,
dofinansowanie ze œrodków zleconych – na kwotê 80 000,00 z³.

MGOPS w Sêdziszowie M³p. od 1 maja 2004 r. wyp³aca równie¿ œwiadcze-
nia rodzinne, na realizacjê których otrzyma³ – 2 424 415,00 z³, z tego
wyp³acono:
- dla 980 rodzin – zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami – na kwotê –

2 048 174,00 z³
- dla 160 osób – zasi³ki pielêgnacyjne - na kwotê – 184 752,00 z³
- dla 45 osób – œwiadczenia pielêgnacyjne – na kwotê – 147 840,00 z³
oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne dla osób pobiera-
j¹cych niektóre œwiadczenia rodzinne na kwotê – 43 649,00 z³

ADMINISTRACJA LOKALAMI MIESZKALNYMI

W ramach prowadzonego zarz¹du 37 lokalami mieszkalnymi wykonano
nastêpuj¹ce remonty i drobne naprawy:
- wstawiono drewniane bale po³¹czone w wêgle wzmacniaj¹ce ze-

wnêtrzn¹ œcianê budynku przy ul. Bednarskiej 5
- pomalowano dach budynku przy ul. Krótkiej 2,
- wymieniono drewniane okno na PCV w lokalu przy ul. Sportowej 32 w

Sêdziszowie M³p.
- pomalowano zewnêtrzne œciany budynku przy ul. 3-go Maja 1
- wymieniono grzejnik w lokalu nr 1C/3 w Górze Ropczyckiej
- ponadto wykonano sposobem gospodarczym szereg drobnych napraw

tj. czyszczenia i malowania rynien, naprawy pokrycia dachowego pap¹,
naprawy schodów.

Na powy¿sze roboty wydatkowano kwotê 9 000,00 z³
Na utrzymanie budynków i lokali u¿ytkowych we w³aœciwym stanie tech-
nicznym  przeznaczono kwotê 37 000,00 z³ Z tych œrodków wykonano
m.in.
1. W budynku Oœrodka Sportu i Rekreacji  w Sêdziszowie M³p.

ul. Sportowa 32:
- opracowano ekspertyzê w sprawie stanu technicznego i sposobu

zabezpieczeñ istniej¹cego budynku – 9 150,00 z³
- wymieniono pojemniki na wodê na podgrzewacz o pojemnoœci 300 l.

– 2 300,00 z³
- wykonano stabilizacjê popêkanych œcian budynku – 8 744,00 z³
- sposobem gospodarczym wykonano ogrodzenie – 987,00 z³
- ponadto przeprowadzono remont  ³azienek, u³o¿ono p³ytki na scho-

dach wejœciowych – 12 500,00 z³
2. Do Domu Wiejskiego w Klêczanach zakupiono 2 szt. drzwi drewnia-

nych – 2 100,00 z³

We wszystkich budynkach komunalnych zosta³y przeprowadzone prze-
gl¹dy instalacji gazowych, przegl¹dy pieców b¹dŸ kot³ów c.o. kontrole
stanu technicznego przewodów kominowych,  przegl¹dy sprzêtu p.po¿.
na ³¹czn¹ kwotê 8 000,00 z³

MIEJSKO-GMINNY OŒRODEK KULTURY

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. zorganizowa³ 26
koncertów i imprez, które obejrza³o oko³o 11 tysiêcy widzów. Do najwa¿-
niejszych imprez zorganizowanych przez MGOK w Sêdziszowie M³p.
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A jaki bêdzie 2005 rok?
Dochody i wydatki na zadania w³asne gminy i zlecone przez admini-
stracjê rz¹dow¹ skalkulowane zosta³y na kwotê ok. 32 mln. Wierzê,
¿e doczekaj¹ siê realizacji zadania, na które z³o¿one zosta³y wnioski
do ZPORR-u, ¿e spe³ni¹ siê najwa¿niejsze oczekiwania rad so³eckich
i osiedlowych, ¿e nam wszystkim ¿yæ bêdzie siê wygodniej.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b

(ci¹g dalszy ze str. 3)

nale¿¹:
· Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek, w którym bra³a udzia³ m³odzie¿ szkolna z

terenu gmin Iwierzyce i Sêdziszów.
· Akcja Ferie dla dzieci i m³odzie¿y.
· Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

obejmuj¹ce swym zasiêgiem teren dawnego województwa rzeszow-
skiego oraz Dêbicê.

· Eliminacje œrodowiskowe oraz rejonowe konkursu Poeci i Pisarze Dzie-
ciom.

· Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych.
· Powiatowy Konkurs Krasomówczy dla m³odzie¿y Szkó³ Œrednich.
· Cykl imprez zorganizowanych w ramach obchodów Dni Sêdziszowa,

na które z³o¿y³y siê:
- XXIV Jarmark Folklorystyczny,
- VI prezentacje artystyczne szkó³,
- Wybory Miss Nastolatek,
- Wielki Festyn Rekreacyjno-Rozrywkowy, którego gwiazdami w ub.

roku by³y zespo³y: APOGEUM oraz WAWELE.
· III Letnie Spotkania Folklorystyczne z udzia³em zagranicznych ze-

spo³ów folklorystycznych.
· Gminne Œwiêto Plonów – Do¿ynki 2004.
· XIV Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej, który osi¹gn¹³ status naj-

wa¿niejszej na Podkarpaciu imprezy poœwiêconej sztuce recytacji Po-
ezji Religijnej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkó³ œrednich
oraz doroœli z ca³ego województwa podkarpackiego.

· Zabawa Sylwestrowa.
Ponadto w 2004 roku w MGOK w Sêdziszowie M³p. zorganizowano: 17
spotkañ, 11 konkursów, 15 wystaw, 4 kiermasze, 15 pokazów, 14 szkoleñ,
10 zebrañ, 4 uroczystoœci pañstwowe i 3 dyskoteki, w których wziê³o
udzia³ lub obejrza³o ok. 14 tysiêcy osób.

Zespó³ Pieœni i Tañca ROCHY, w którego sk³ad wchodzi 4 grupy
taneczne – dwie dzieciêce (51 osób w wieku od 7-13 lat), jedna gimna-
zjalna (24 osoby 14-17 lat), oraz studencka (17 osób w wieku od 18-26
lat) oraz 13-oosobowa kapela ludowa. Zajêcia taneczne i wokalne prowa-
dzono dwa razy w tygodniu, a zajêcia muzyczne raz w tygodniu. W roku
2004 zrealizowano 320 godzin zajêæ tanecznych, 160 godzin zajêæ wo-
kalnych oraz 60 godzin zajêæ muzycznych. W 2004 roku ZPiT ROCHY
da³ 13 koncertów na terenie ca³ego województwa podkarpackiego.

Zespó³ Tañca Estradowego BLUES istnieje ju¿ od 10 lat. W sk³ad
zespo³u wchodzi 4 grupy wiekowe ogó³em 50 tancerzy. Zespó³ BLUES w
ub. roku da³ 8 koncertów na terenie województwa podkarpackiego.

Kapela Podwórkowa PAKA SÊDZISZA w 2004 roku ponad dziesiêcio-
krotnie uœwietnia³a swoj¹ gr¹ imprezy organizowane na terenie gminy,
powiatu i województwa.

M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny CARPE-DIEM przygotowa³ i wystawi³
sztukê „Serenada” S. Mro¿ka.

BIG-BAND, który sw¹ dzia³alnoœæ prowadzi ju¿ drugi rok da³ 3 kon-
certy w Kolbuszowej, w Niebylcu oraz w Sêdziszowie.
Koszt dzia³alnoœci Miejsko Gminnego Domu Kultury - 828 145,00 z³

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2004 roku w Bibliotece Publicznej wchodz¹cej w sk³ad MGOK w
Sêdziszowie M³p. dzia³a³y:
- biblioteka w Sêdziszowie M³p.,
- 7 filii bibliotecznych w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Bêdziemyœl,

Borek Wielki, Czarna Sêdziszowska, Góra Ropczycka, Klêczny, Wolica
£ugowa i Zagorzyce.

6 filii pracuje na 3/4 etatu, a 1 na 1/2 etatu. Biblioteki obs³uguj¹ miesz-
kañców ca³ej gminy. W 2004 roku przyby³o w bibliotece ogó³em 886
ksi¹¿ek, w tym 526 to ksi¹¿ki zakupione z naszych œrodków bud¿eto-
wych i dotacji Ministerstwa Kultury na ³¹czn¹ kwotê 6787 z³otych. Nato-
miast 360 ksi¹¿ek to dary od czytelników, instytucji oraz ekwiwalenty.
Zakupiono równie¿  57 tytu³ów czasopism. W bibliotece wypo¿yczono
ogó³em 82 tysi¹ce 659 ksi¹¿ek i 9404 czasopism. Bibliotekê odwiedzi³o
27 912 czytelników, z czytelni na miejscu skorzysta³o 5325 czytelników
korzystaj¹ z 3247 ksi¹¿ek i 4364 czasopism. Udzielono 2798 informacji.
W ci¹gu roku 2004 zarejestrowano 3517 czytelników. Biblioteka organi-
zowa³a konkursy literackie i plastyczne dla dzieci m³odszych, g³oœne
czytanie bajek. Jak co roku prowadzone by³y lekcje biblioteczne, przyj-
mowano wycieczki ze szkó³. By³o wiele wystaw zwi¹zanych z rocznicami
literackimi, pañstwowymi i koœcielnymi. Eksponowano ksi¹¿ki zapomnia-
ne, a wartoœciowe.

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE

W gminie Sêdziszów Ma³opolski funkcjonuje 16 jednostek OSP. Jed-
nostki te posiadaj¹ 20 samochodów po¿arniczych. Na ich utrzymanie z

bud¿etu gminy przeznaczono 100 656 ,00 z³ W tym na:
- wynagrodzenia kierowców (w tym sk³adki ZUS i inne) – 27 206,00 z³
- ubezpieczenie (budynków, samochodów, stra¿aków) – 9 103,00 z³
- zakup paliwa, innych materia³ów oraz uzupe³nienia sprzêtu w ramach

bojowego wyposa¿enia jednostek OSP – 35 141,00 z³
- æwiczenia stra¿ackie – 1 359,00 z³
- bie¿¹ce utrzymanie i remonty samochodów oraz budynków OSP –

7 862,00 z³
- budowa gara¿u OSP w Szkodnej – 19 985,00 z³

SPORT

W roku 2003 zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych.
Wiele z nich jest ju¿ imprezami cyklicznymi i na sta³e wpisa³o siê w
kalendarz imprez sportowych naszej gminy. Do najciekawszych mo¿na
zaliczyæ:
- zimowy Turniej Halowy Pi³ki No¿nej Amatorów i Niezrzeszonych o

Puchar Burmistrza
- Puchar Powiatowej Amatorskiej Ligi w pi³ce no¿nej pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy
- Turniej w tenisie sto³owym o Puchar Burmistrza
- Zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza
- Turniej w pi³ce no¿nej o Puchar Burmistrza
Koszty poniesione z tytu³u wspierania sportu kszta³towa³y siê w roku
ubieg³ym nastêpuj¹co:
- utrzymanie obiektów sportowych oraz organizacja imprez sportowych

pod patronatem Burmistrza – 27 308,00 z³
- dotacje dla klubów sportowych realizuj¹cych zadania gminy w zakre-

sie sportu  masowego – 100 000,00 z³
- finansowanie zajêæ rekreacyjno sportowych oraz organizacja maso-

wych imprez miêdzyszkolnych – 44 304,00 z³.

WYKAZ ZADAÑ NA KTÓRE Z£O¯ONE ZOSTA£Y W 2004R.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE:
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Panie so³tysie, na rozmowê umówiliœmy
siê podczas spotkania Soko³a Krzywa z
Interem Gnojnica w ramach rozgrywek
Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej,
wnoszê wiêc z tego ¿e jest Pan kibicem
pi³ki no¿nej.

Rzeczywiœcie jestem kibicem. Wkrótce
po tym, jak obj¹³em urz¹d so³tysa, powsta³
we wsi klub sportowy Sokó³. Czêœciowo by³a
to propozycja radnego W¹sika, czêœciowo
moja, zachêca³ burmistrz, wiêc trudno jed-
noznacznie powiedzieæ czyja by³a to inicja-
tywa, ale na pewno wynika³a ona z zapo-
trzebowania mieszkañców wsi. Zwo³aliœmy
zebranie, funkcjê
graj¹cego trene-
ra zgodzi³ siê ob-
j¹æ Andrzej Cy-
zio, prezesem zo-
sta³ wybrany Ma-
rek Wiktor, skarb-
nikiem zosta³
Piotr Stanek, S³a-
womir Skoczek
zosta³ wicepreze-
sem i tak za³o¿yli-
œmy klub. PóŸniej
musieliœmy przy-
gotowaæ boisko,
zadbaæ o sprawy
finansowe. Klub
utrzymuje siê
g³ównie ze œrod-
ków przekaza-
nych z Gminy, ale
w ubieg³ym roku
zorganizowaliœmy
festyn, parê razy w
roku ch³opaki
zorganizuj¹ zaba-
wê i to te¿ daje
pewne œrodki na
dzia³alnoœæ klu-
bu. A ta nie jest ta-
nia: ubezpieczenia, op³aty dla sêdziów, wy-
najem autobusu na mecze wyjazdowe – s¹
to du¿e wydatki. Na pocz¹tku dzia³alnoœci
dru¿yna dosta³a dwa komplety strojów, z firm
„¯elazny” i „Cerplast”, jako formê reklamy.

W tej chwili myœlimy o tym, ¿eby z za-
chodniej strony stadionu wysypaæ trochê
¿wiru i przygotowaæ miejsca parkingowe, za-
wodnicy mówi¹, ¿e chcieliby zrobiæ prysz-
nic, aby móc wyk¹paæ siê po meczu, ale to
zale¿y od œrodków, których póki co nie ma
zbyt wiele.

Powstanie „Soko³a” jest dowodem, ¿e
mieszkañcy Krzywej s¹ dobrze zorgani-
zowani.

Tak, raczej s¹, wiêkszoœæ prac przy po-
rz¹dkowaniu boiska zosta³o wykonanych w
czynie spo³ecznym, ale powiem mo¿e tak:
du¿o jest chêtnych, ale s¹ to ca³y czas te
same osoby. Nie chcê nikogo obraziæ, ale
nie jest tak dobrze, ¿eby mo¿na by³o wyzna-
czyæ np. po dziesiêæ domów, aby ka¿dy po
trochê pracowa³. Ale i nie jest Ÿle, bo w ra-
zie czego, zawsze ktoœ do pracy siê znajdzie.

Przyk³ady – to organizacja dwóch uro-
czystych prymicji, gdy trzeba by³o wykonaæ
dekoracjê wzd³u¿ drogi, wykonaæ bramê
ko³o koœcio³a, zabezpieczyæ kierowanie ru-
chem na drogach – co zapewnili stra¿acy.
Tu nie trzeba by³o specjalnie ludzi nama-
wiaæ, bo chêtnie pomagali.

Co roku, wspólnie: Rada So³ecka, stra-

¿acy i Ko³o Gospodyñ Wiejskich organizu-
jemy do¿ynki z uroczystym wyjazdem do
koœcio³a, póŸniej jest zabawa dla wszystkich
bior¹cych udzia³ w do¿ynkach.

Mieszkañcy pracowali przy budowie
kaplicy na cmentarzu w Czarnej, pomagali
przy porz¹dkowaniu terenu wokó³ pleba-
nii, równie¿ gdy powstawa³a przybudówka
przy koœciele – w tych wszystkich rzeczach
siê uczestniczy i ka¿dy ma w nich swój udzia³.

Na stanowisku nasta³ Pan po d³ugolet-
nim so³tysie, Stanis³awie Nyzio – zapytam
nieco przewrotnie: zostawi³ Panu coœ do
zrobienia?

Nigdy nie jest tak, ¿eby nie by³o czegoœ
do zrobienia, a w ci¹gu tych trzydziestu lat
so³tysowania mojego poprzednika pewne
rzeczy ju¿ siê zu¿y³y. Ja twierdzê, ¿e roboty
jest bardzo du¿o.

W ci¹gu tych niespe³na dwóch lat wy-
czyszczone zosta³y rowy od szko³y do krzy-
¿ówki wzd³u¿ drogi powiatowej; przygoto-
wanie stadionu do rozgrywek wymaga³o
przywiezienia oko³o 40 ciê¿arówek ziemi,
wyrównania terenu; po naszych interwen-
cjach Gmina zlikwidowa³a dzikie wysypisko
œmieci na Lipiu; wyremontowana zosta³a
hydrofornia: wymieniany by³ dach, odbo-
jówki, poprawione zosta³y instalacje.

Jakie ma Pan szczegó³owe zamierzenia,
na kolejne lata, jako so³tys?

Jedna z takich wiêkszych inwestycji,
któr¹ chcielibyœmy zrealizowaæ, to budowa
drogi ko³o boiska, od szko³y do drogi „kol-
buszowskiej”. Zebraliœmy podpisy w³aœcicie-
li okolicznych dzia³ek, aby wyrazili zgodê na
budowê i ju¿ w tym roku powinna zostaæ
wykonana odpowiednia dokumentacja. I
druga taka wiêksza rzecz, to remont rowów
od krzy¿ówki w stronê koœcio³a, do rzeki. A
co wiêcej? Myœlê, ¿e czas poka¿e.

So³tysi, na ³amach Biuletynu Sêdziszow-
skiego, du¿o miejsca poœwiêcaj¹ stanowi
dróg w swoich so³ectwach.

U nas w³aœciwie nie ma dróg w bardzo
z³ym stanie. Droga przez wieœ by³a remon-

towana 4-5 lat temu, a od krzy¿ówki w stro-
nê koœcio³a jeszcze póŸniej, wiêc jej stan jest
dobry.

Z burmistrzem i innymi so³tysami jeŸdzi-
liœmy do pos³a Bujaka, dziêki czemu uda³o
siê przeprowadziæ remont drogi do Kolbu-
szowej, od Kawêczyna w stronê Krzywej. Te-
raz przyda³oby siê ¿eby ten remont by³ kon-
tynuowany.

Jest droga na Porêby, która mia³a byæ
remontowana, ale tu niejasna jest sprawa
jej w³aœciciela. S¹ drogi ¿wirowe, które co
roku s¹ w miarê potrzeb i mo¿liwoœci po-
prawiane.

Czy z zwi¹zku z tym, ¿e w Krzywej mieszka
Burmistrz, ³atwiej o œrodki na realizacjê
inwestycji?

Ja wiem, czy ³atwiej? Chyba wcale nie,
tylko ludziom siê wydaje ¿e ³atwiej. Nie jest
to takie proste. Najlepszy przyk³ad to drogi:
czêœæ jest gminnych, czêœæ powiatowych,
albo wojewódzkich i nawet nie wiadomo do
kogo chodziæ po pieni¹dze. Na naszym te-
renie jest droga wojewódzka: „kolbuszow-
ska”, droga powiatowa przez wieœ i drogi
gminne – boczne. W kwestii dróg wiele z
gminy nie skorzystamy, tyle, co Gmina wspó³-
finansuje remonty dróg powiatowych.

Wieœ s³ynie z jednej z najlepiej zorganizo-
wanych w okolicy jednostek OSP

Jednostka liczy oko³o 60 osób, ma dwa
samochody: Star i Jelcz, motopompy i inny
sprzêt. Nale¿y do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaœniczego i … rzeczywiœcie jest
dobrze zorganizowana.

Wspomina³ Pan te¿ o dzia³alnoœci Ko³a
Gospodyñ Wiejskich.

Panie z KGW pomagaj¹ w organizacji
do¿ynek, festynów, prymicji. Dla siebie or-
ganizuj¹ spotkania op³atkowe, szkolenia np.
kulinarne czy kosmetyczne. Organizuj¹ za-
bawy, by mieæ jakieœ œrodki na dzia³alnoœæ,
czy dofinansowaæ dzieciom zabawê choin-
kow¹ lub wyjazd na wycieczkê. Ko³o dzia³a i
to dzia³a aktywnie.

Na jakie problemy wsi zwracaj¹ uwagê
mieszkañcy podczas zebrañ wiejskich?

Ostatnio, na zebraniu które odby³o siê
w grudniu ubieg³ego roku pojawi³ siê pro-
blem melioracji, która by³a wykonana oko-
³o trzydzieœci lat temu i w tej chwili nie funk-
cjonuje jak nale¿y. Po polach poprowadzo-
ne s¹ drenacje, które siê zatykaj¹. A na utrzy-
manie melioracji p³aci siê co roku dosyæ
spore kwoty. Niektórzy twierdz¹, ¿e nale¿y
rozwi¹zaæ spó³kê wodn¹, która odpowiada
za melioracjê, ale nie jest to taka ³atwa i
oczywista sprawa.

Pan jest przedsiêbiorc¹, a nie rolnikiem
– czy to znaczy ¿e teraz ³atwiej na wsi utrzy-
maæ siê prowadz¹c dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ ni¿ gospodarstwo rolne?

Bo ja wiem? Trudno to powiedzieæ.
Dawniej dwie trzecie mieszkañców Krzywej
doje¿d¿a³o do pracy w mieœcie, teraz – po-
³owa to emeryci i renciœci. Nie jest te¿ ³atwo
na wsi prowadziæ przedsiêbiorstwo, bo nikt
za bogaty nie jest. Ka¿dy kupuje tyle, ile musi.
We wsi firmê transportow¹ prowadzi jesz-
cze Pan Kozak, Pan Filipek ma sklep i to w
zasadzie tyle, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ za-
trudnienia poza rolnictwem.

Dziêkujê za rozmowê

Rozmawia³
Benedykt Czapka

Rozmowa z Jerzym Drozdem
so³tysem Krzywej

Wiek: 45 lat
Wykszta³cenie: œrednie – technik
urz¹dzeñ sanitarnych
Zawód: kierowca – prowadzi
handel wêglem, materia³ami
budowlanymi, nawozami
Rodzina: ¿ona Ma³gorzata,
troje dzieci: £ukasz – 18 lat,
Karolina – 17 i Wojciech 16.
Pe³nione funkcje: so³tys Krzywej
od 2003 r.

Roboty jest bardzo du¿o
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V. Termin, tryb i kryteria
stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od dnia sk³a-
dania ofert.

2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie
umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz na stro-
nie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl

3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona komisja
konkursowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert zostanie prze-
prowadzona w dwóch etapach:

1) pierwszy etap – ocena formalna:
2) drugi etap – ocena merytoryczna:

4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczony zosta-
nie oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi formalne:

1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub inn¹ jednostk¹, której celem
statutowym jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,

2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w kon-
kursie ofert na 2005 r., do którego przystêpuje,

3) jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym,
4) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym w og³o-

szeniu.
5. Kryteria merytoryczne:

1) wartoœæ merytoryczna projektu, mo¿liwoœæ realizacji zadania
przez podmiot sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby kadrowe
z odpowiednimi kwalifikacjami, doœwiadczenie),

2) staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych z
Gmin¹ Sêdziszów M³p. w latach 2003-2004.

3) wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wysokoœæ
oczekiwanej dotacji, udzia³ œrodków w³asnych oraz pozyska-
nych z innych Ÿróde³.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert przekro-
czy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organi-
zator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjonalnego zmniejszenia wiel-
koœci dofinansowania, stosownie do posiadanych œrodków.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu i roku
poprzednim zadañ publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych

z nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych dotacji:

I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê

LP. RODZAJ ZADANIA / KWOTA DOTACJI

I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoœci do funkcjonowania w
spo³eczeñstwie – 15.000 z³
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez
szkolenie dzieci i m³odzie¿y, organizowanie imprez sportowych,
wspieranie wspó³zawodnictwa sportowego w miejscowoœci:

II.1 - Sêdziszów M³p. – 46.500 z³,
II.2 - Bêdziemyœl – 11.500 z³,
II.3 - Góra Ropczycka – 6.500 z³,
II.4 - Krzywa, Czarna Sêdziszowska, Cierpisz – 6.500 z³,
II.5 - Kawêczyn Sêdziszowski, Wolica £ugowa – 11.500 z³,
II.6 - Klêczany – 11.500 z³,
II.7 - Boreczek, Borek Wielki, Wolica Piaskowa, Ruda – 11.500 z³,
II.8 - Zagorzyce, Szkodna – 6.500 z³.
III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspó³za-

wodnictwo miêdzyszkolne sportowe – organizacja Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej, Gimnazjady – 20.000 z³.

IV. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach profi-
laktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania nar-
komanii – 55.000 z³.

V. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii – 15.000 z³.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie zawar-

tej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkur-
sie na zasadach okreœlonych w :
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr

64, poz. 593 z póŸn. zm.) – zadanie I,
2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-

nego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) –
zadanie II, III, IV, V.

2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie:
1) wspierania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realiza-

cji – zadanie II, V,
2) powierzania z udzieleniem dotacji na jego realizacjê – zadanie I,

III, IV.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy do 31

grudnia 2005 r.
2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy stron¹

umowy.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne doœwiad-

czenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na obowi¹zuj¹cym formularzu okreœlonym w:
1) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30

czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form wspó³dzia³a-
nia administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów
ofert, umów i sprawozdañ z realizacji zadañ pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 55, poz. 662) dla zadania I,

2) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29
paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 193, poz. 1891) dla zadañ II, III, IV, V.

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de zadanie
oddzielnie, zadanie II sk³ada siê z 8-iu odrêbnych zadañ. Koperta
powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopi-
skiem „Konkurs ofert na realizacjê zadania (podaæ rodzaj zadania
okreœlonego w konkursie) w 2005 r.”

7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktualny odpis z
rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia), aktualny statut
organizacji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004 r.

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 18 lutego 2005 r. o godz. 12.00.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sêdzi-

szowie M³p. ul. Rynek1.

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
z siedzib¹ w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê w 2005 r. zadañ publicznych
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Ostatni¹ Sesjê w 2004 r., a jednoczeœnie
19-t¹ w bie¿¹cej kadencji, Rada Miejska w
Sêdziszowie M³p. odby³a w dniu 29 grudnia.
Na posiedzeniu tym podjêto 6 uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-

ny na 2004 r.
Zwiêkszono wydatki bud¿etu z przezna-
czeniem na:

- pokrycie kosztów prac remontowych sto-
³ówki i œwietlicy w Szkole Podstawowej w
Krzywej – 27.800 z³,

- zakup wyposa¿enia sto³ówki w Szkole
Podstawowej w Krzywej – 4.060 z³,

- zakup mebli do Szko³y Podstawowej w
Wolicy Piaskowej – 3.000 z³,

- wymianê okien w Szkole Podstawowej w
Klêczanach – 12.227 z³,

- dotacjê dla Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p. z przezna-
czeniem na zakup ksi¹¿ek – 1.500 z³,

- realizacjê III etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w Sêdziszowie M³p. – 35.200 z³,

2. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia przy-
chodów i wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na 2005 r.

W 2005 roku œrodki w wysokoœci
60.000 z³ z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej, które pochodz¹ z op³at
za korzystanie ze œrodowiska i ad-
ministracyjnych kar pieniê¿nych
wymierzanych i przekazywanych
przez Urz¹d Marsza³kowski, prze-

znaczone zostan¹ na budowê kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu mieszkaniowym pomiê-
dzy ul. Weso³¹ i Wêglowskiego.

3. Uchwa³a w sprawie ustalenia wartoœci
najni¿szego wynagrodzenia w I katego-
rii zaszeregowania oraz wartoœci 1 punk-
tu w jednostkach organizacyjnych Gmi-
ny Sêdziszów M³p.
Rada ustali³a wysokoœæ wynagrodzeñ dla
pracowników obs³ugi i administracji w
Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, Zespole Obs³ugi Szkó³ i
Przedszkoli, gimnazjach, szko³ach pod-
stawowych i przedszkolach.
W uchwale tej w³¹czono premiê do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz przewi-
dziano niewielki wzrost wynagrodzeñ.

4. Uchwa³a w sprawie uchwalenia roczne-
go programu wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi na 2005 r.
W uchwale okreœlono cele, zadania oraz for-
my wspó³pracy z organizacjami pozarz¹do-
wymi (stowarzyszeniami, zwi¹zkami, funda-
cjami) dzia³aj¹cymi non-profit, realizuj¹cy-
mi zadania w³asne gminy w 2005.
W programie okreœlono, ¿e najczêstsz¹

form¹ wspó³pracy bêdzie powierzanie wy-
konywania zadañ publicznych wraz z
udzielaniem dotacji na finansowanie ich
realizacji w sferze: pomocy spo³ecznej, kul-
tury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony
przeciwpo¿arowej oraz w zakresie profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alko-
holowych. Po raz pierwszy powierzanie
tych zadañ i udzielanie dotacji odbêdzie
siê w trybie otwartego konkursu ofert.
Obowi¹zek opracowania takiego pro-
gramu na³o¿y³a na samorz¹d ustawa o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie.

5. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pana Mieczys³awa Roga na dzia³alnoœæ
Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Rada po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji
Rewizyjnej uzna³a za bezzasadn¹ skargê
Pana Mieczys³awa Roga na dzia³alnoœæ
Burmistrza Sêdziszowa M³p.

6. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pana Kazimierza Rymuszki, pe³nomoc-
nika Pana Stanis³awa Ogórka, na dzia³al-
noœæ Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Rada po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji
Rewizyjnej uzna³a za bezzasadn¹ skargê
Pana Kazimierza Rymuszki, pe³nomoc-
nika Pana Stanis³awa Ogórka na dzia³al-
noœæ Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Sesjê zakoñczono noworocznymi ¿ycze-
niami i toastem.

 Jan Maroñ - Sekretarz Gminy

Ostatnie miesi¹ce starego roku w Urzê-
dzie Miejskim w Sêdziszowie M³p., podob-
nie jak we wszystkich urzêdach gmin w Pol-
sce, zostan¹ zapamiêtane jako okres niety-
powo du¿ych kolejek. A wszystko za spraw¹
dowodów osobistych, praw jazdy oraz uzu-
pe³nienia wpisów w ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej. Kolejek tych mo¿na by³oby
unikn¹æ, gdyby nie nasza wada pozostawia-
nia wszystkiego na ostatni¹ chwilê.

Pomimo og³oszeñ w mediach, na tabli-
cach informacyjnych, zainteresowanie w
ci¹gu roku wymian¹ dowodów i praw jazdy
by³o niewielkie; œrednio, statystycznie przyj-
mowano miesiêcznie oko³o 110 wniosków
po dowód osobisty, natomiast w listopadzie
przyjêto ich 280, a w grudniu a¿ 358. Od
momentu z³o¿enia wniosku do otrzymania
dowodu osobistego up³ywa oko³o 30 dni.
Wniosek po z³o¿eniu jest sprawdzany pod
k¹tem zgodnoœci danych, nastêpnie skano-
wany i przesy³any poczt¹ elektroniczn¹ do
producenta. Gotowe dowody przesy³ane s¹
do urzêdów z Warszawy po 4 tygodniach.

Aby na przysz³oœæ unikn¹æ kolejek przy-
pominam – do koñca 2005 r. dowód osobi-

sty musz¹ wymieniæ osoby, którym wydano
ten dokument w latach 1981-1991, do koñ-
ca 2006 r. – nale¿y wymieniæ dowody z lat
1992-1995, a do koñca 2007 r. - dowody z lat
1996-2000.

Podobna sytuacja by³a z wymian¹ praw
jazdy w Filii Wydzia³u Komunikacji w Sêdzi-
szowie M³p. W ci¹gu roku przyjmowano
oko³o 100 wniosków miesiêcznie, natomiast
w paŸdzierniku oko³o 200, w listopadzie 733,

a w grudniu 314. Du¿e kolejki, zdenerwo-
wani oczekuj¹cy, to norma jaka obowi¹zy-
wa³a w ostatnich miesi¹cach starego roku,
poniewa¿ prawa jazdy wydane w okresie od
1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. tra-
ci³y wa¿noœæ w pierwszym dniu 2005 roku.
Czas oczekiwania na nowy dokument po
z³o¿eniu wniosku to równie¿, jak w przypad-
ku dowodów osobistych, ponad jeden mie-
si¹c. Minister Infrastruktury po zbadaniu,
jak niepokoj¹ca jest sytuacja w tym zakre-
sie, nie chc¹c doprowadziæ do pozbawie-
nia wielu kierowców mo¿liwoœci prowadze-
nia pojazdów, przed³u¿y³ do 30 kwietnia 2005
r. termin wymiany praw jazdy tym, którzy
mieli tego dokonaæ do koñca 2004 r.

W kolejkach stali równie¿ przedsiêbior-
cy, których ustawodawca zobowi¹za³ do
uzupe³nienia wpisu w ewidencji dzia³alno-
œci gospodarczej o PESEL i PKD (polska kla-
syfikacja dzia³alnoœci). Do koñca listopada
2004 r. uzupe³nienia dokona³o 50 osób, a w
grudniu zrobi³o to a¿ 280 osób. Wszyscy,
którzy zd¹¿yli do koñca 2004 r. byli zwolnie-
ni z op³aty 50 z³, pod warunkiem, ¿e przy
uzupe³nianiu wpisu o PKD nie zmienili za-
kresu prowadzonej dzia³alnoœci. W gminnej
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej ustawo-
wego uzupe³niania musi dokonaæ jeszcze
oko³o 500 przedsiêbiorców, dlatego przy-
pominam, ¿e czynnoœci tej mo¿na dokonaæ
w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. w
Ratuszu, pokój nr 6.

Jeden z podwarszawskich urzêdów umie-
œci³ na swojej stronie internetowej link o in-
tryguj¹cej nazwie „tylko dla doros³ych”, aby
w ten sposób zainteresowaæ jego zawarto-
œci¹. Po wejœciu na stronê okazywa³o siê, ¿e
nie ma tam nic zdro¿nego, jest natomiast
komunikat o koniecznoœci wymiany dowo-
dów osobistych i praw jazdy. Odk¹d dzia³a³
link zauwa¿ono wzmo¿one zainteresowanie
petentów wymian¹ dokumentów.

Maj¹c na uwadze doœwiadczenia z koñ-
ca ubieg³ego roku, proponujê zadbaæ od-
powiednio wczeœniej o dope³nienie ustawo-
wych obowi¹zków po to, by nie traciæ nie-
potrzebnie czasu w kolejkach.

Jan Maroñ – Sekretarz Gminy
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Pocz¹tek roku to okres zebrañ sprawozdawczych w jednost-
kach ochotniczych stra¿y po¿arnych. Tradycyjnie inauguracyjne
zebranie odby³o siê w Krzywej w dniu 8 stycznia br.

Stra¿acy we wszystkich jednostkach OSP podsumowuj¹ rok, wy-
s³uchuj¹ sprawozdañ Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej, udzielaj¹ Zarz¹-
dowi absolutorium za wykonanie obowi¹zków w roku poprzednim
oraz okreœlaj¹ zadania na rok bie¿¹cy. Jest to równie¿ okazja do
wrêczenia odznaczeñ wyró¿niaj¹cym siê druhom. W zebraniach,
oprócz stra¿aków z miejscowej jednostki uczestnicz¹ równie¿ przed-
stawiciele Zarz¹du Miejsko-Gminnego OSP, Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej oraz samorz¹du.

Harmonogram zebrañ przedstawia siê nastêpuj¹co:
q 15 stycznia b.r. godz. 17.00 – OSP w Wolicy £ugowej, OSP w

Czarnej Sêdziszowskiej,
q 22 stycznia b.r. godz. 17.00 – OSP w Borku Wielkim, OSP w

Rudzie, OSP w Cierpiszu,
q 29 stycznia b.r. godz. godz. 17.00 – OSP w Klêczanach, OSP w

Bêdziemyœlu, OSP w Kawêczynie,
q 5 lutego b.r. godz. 15.00 – OSP w Szkodnej,
q 5 lutego b.r. godz. 17.00 – OSP w Górze Ropczyckiej, OSP w

Zagorzycach Dolnych,

q 12 lutego b.r. godz. 17.00 – OSP w Boreczku,
q 19 lutego b.r. godz. 17.00 – OSP w Sêdziszowie M³p.,
q 26 lutego b.r. godz. 17.00 – OSP w Wolicy Piaskowej.

Jan Maroñ – Sekretarz Gminy

Ludnoœæ miasta i gminy Sêdziszów Ma³opolski na dzieñ 31 grud-
nia 2004 roku zamknê³a siê liczb¹ 23 012 osób zameldowanych na
pobyt sta³y. W samym mieœcie mieszka 7 378 (mniej o 6 osób, w
stosunku do roku poprzedniego), Osiedle M³odych z ulicami: S³o-
neczn¹, Weso³¹, Fabryczn¹ zamieszkuje 3 280 osób, zaœ pozosta³¹
czêœæ miasta 4 098. W pozosta³ych miejscowoœciach gminy mieszka
15 634 osoby. Dla porównania, 10 lat temu mieszka³o nas 22 090
osób (mniej o 922 osoby).

Liczba mieszkañców gminy Sêdziszów M³p.

 Na pobyt czasowy na naszym terenie zameldowanych by³o 343 osoby,
czasowo nieobecnych mieszkañców naszej gminy zaewidencjonowanych
by³o 209 (nauka, praca na terenie kraju). Spora grupa m³odych mieszkañ-
ców wyjecha³a za granice w poszukiwaniu pracy.

W stosunku do ubieg³ego roku nast¹pi³ przyrost rzeczywisty
ludnoœci o 34 osoby (jest to ró¿nica miêdzy przyrostem natural-
nym, a saldem migracji, które w tym roku wynios³o -26 osób: nap³yw
osób 242 - odp³yw 268 osób). W obrêbie miasta i gminy przemeldo-
wanych zosta³o 337 osób.

W minionym roku urodzi³o siê 225 dzieci (mniej o 33), zmar³o

ZEBRANIA STRA¯ACKIEZEBRANIA STRA¯ACKIE

Miejscowoœæ Ogó³em Przyrost Mê¿czyŸni Kobiety
1 Bêdziemyœl 961 +6 479 482
2 Boreczek 379 -10 192 187
3 Borek Wielki 1502 +3 726 776
4 Cierpisz 178 -1 88 90
5 Czarna Sêdziszowska 1427 +29 717 710
6 Góra Ropczycka 1227 -8 606 621
7 Kawêczyn Sêdziszowski 952 +16 484 468
8 Klêczany 1444 +2 705 739
9 Krzywa 1129 -12 559 570

10 Ruda 399 0 181 218
11 Szkodna 842 -7 416 426
12 Wolica £ugowa 719 +1 339 380
13 Wolica Piaskowa 1173 +1 582 591
14 Zagorzyce 3302 +20 1598 1704
15 Sêdziszów M³p. 7 378 -6 3581 3797

Razem 23012 +34 11253 11759

165 osób (mniej o 26), zwi¹zek ma³¿eñski za-
war³o 210 par (wiêcej o 23).

Na naszym terenie noworodkom najczê-
œciej nadawano nastêpuj¹ce imiona, zaczy-

naj¹c od m³odych dam: Natalia, Wiktoria, Martyna, Gabriela, Julia,
Emilia, Marcelina i Oliwia, a panom: Jakub, Patryk, Kacper, Hu-
bert, Adrian, Mateusz, Micha³, Kamil i Szymon. Imiona te domi-
nuj¹ w ostatnich latach. Ale nie brak³o równie¿ i ma³o pospolitych
imion takich jak: Sara, Julita, Anastazja, Marlena, Daria, Faustyna,
Nikoletta, Nikola, Tymoteusz, Nikodem, Symeon, Eliasz, Cyprian,
B³a¿ej, Filip, Igor, Kajetan.

Mê¿czyŸni na terenie naszej gminy stanowi¹ liczbê 11 253, nato-
miast kobiety 11 759, czyli na statystycznych 100 panów przypada
104,49 pañ.

Kobiety stanowi¹ 51,1% ogó³u mieszkañców naszej gminy.
W bie¿¹cym roku po raz pierwszy do szkó³ pójdzie 295 siedmio-

latków, do gimnazjum 400 trzynastolatków, a 394 pe³noletnich od-
bierze swój pierwszy dowód osobisty, zaœ do poboru stanie 239 ch³op-
ców dziewiêtnastolatków, a do rejestracji przedpoborowych 203
ch³opców osiemnastolatków.

Najstarszymi mieszkañcami naszego terenu s¹:
Pani Anna Przypek z Rudy w listopadzie b.r. skoñczy 104 lata.
Pani Tekla Draus z Cierpisza we wrzeœniu b.r. skoñczy 99 lat.
Pani Maria Babula z Rudy DPS w paŸdzierniku b.r. skoñczy 99 lat.
Pani Maria Baran z Zagorzyc w styczniu b.r. skoñczy 98 lat.
Pan Stanis³aw Idzik z Sêdziszowa M³p. w styczniu b.r. skoñczy 96 lat.
Pani Bronis³awa Felon z Borku Wielkiego w sierpniu b.r. skoñczy 98 lat.
Pani Aniela Kania z Sêdziszowa M³p. w czerwcu b.r. skoñczy 95 lat.
Pani Zofia Kornak z Sêdziszowa M³p. w wrzeœniu b.r. skoñczy 95 lat.

Wszystkim jubilatom ¿yczymy 200 lat ¿ycia.

 Na podstawie danych z biura ewidencji ludnoœci
opracowa³

Grzegorz Wrona

Odznaczenie dh Wies³awowi Siewierskiemu wrêczaj¹ Burmistrz Kazimierz Kie³b i Prezes Zarz¹-
du M-G OSP Eugeniusz Alberski. Fot. J. Maroñ
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Ø 9 grudnia 2004 r. odby³a siê XVII zwy-
czajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego. Podczas Sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
Uchwa³a Nr XVII/104/2004 w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu na 2005 r.
Uchwa³a Nr XVII/105/2004 w sprawie
upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do za-
wierania porozumieñ w zakresie umiesz-
czenia dzieci w placówkach opiekuñ-
czo wychowawczych i rodzinach zastêp-
czych.
Uchwa³a Nr XVII/107/2004 w sprawie
zmiany uchwa³y w³asnej Nr XII/70/2004
z dnia 12 marca 2004 r.
okreœlaj¹cej zadania z
zakresu  rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej
osób niepe³nospraw-
nych, na które przezna-
cza siê œrodki z PFRON
w 2004 r.
Uchwa³a Nr XVII/
108/2004 w sprawie
wprowadzenia zmian w
bud¿ecie powiatu na
2004 r.
Natomiast na XVIII Se-
sji Rady Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego
w dniu 29 grudnia b.r.
podjêto nastêpuj¹ce
uchwa³y:
Uchwa³a  Nr XVIII/109/2004 w spra-
wie zmiany uchwa³y w³asnej Nr XII/70/
2004 z dnia 12 marca 2004 r. okreœlaj¹-
cej zadania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych, na które przeznacza siê œrod-
ki z PFRON w 2004 r.
Uchwa³a  Nr XVIII/110/2004 w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿ecie powia-
tu na 2004 r.   

INWESTYCJE

Ø Dobiegaj¹ koñca prace wykoñczeniowe
w nowobudowanej Hali Widowiskowo-
Sportowej w Ropczycach. Obecnie
montowany jest sprzêt sportowy, sprzêt
nag³aœniaj¹cy i wyposa¿enie szatni, oraz
wykonywane s¹ roboty przy budowie
parkingów i placów przed budynkiem
hali od strony ulicy Konopnickiej. Ter-
min przekazania hali do u¿ytkowania
nast¹pi w I kwartale b.r.

Ø W Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzi-
nie prowadzone s¹ roboty zwi¹zane z
dobudow¹ nowego skrzyd³a. Zgodnie z
programem u¿ytkowym prowadzonej
inwestycji dobudowa skrzyd³a pozwoli
uzyskaæ 40 nowych miejsc dla pensjona-
riuszy, w tym 14 miejsc dla osób le¿¹-
cych, 14 miejsc dla pensjonariuszy z czê-
œciowo ograniczon¹ sprawnoœci¹ i 12
miejsc pobytowych oœrodka rehabilita-

cji terenowej. Ponadto w ramach do-
budowy pozyskane zostan¹ pomieszcze-
nia uzupe³niaj¹ce obejmuj¹ce gabinety
zabiegowe, pokoje rehabilitacji i tera-
pii, izolatkê z wêz³em sanitarnym, po-
mieszczenia gospodarcze, techniczne i
komunikacji. Na budowie nowego skrzy-
d³a wykonano roboty ziemne, funda-
menty, mury piwnic wraz z stropem nad
piwnicami, œciany i strop nad parterem.
W najbli¿szych dniach wykonawca przy-
st¹pi do wykonywania murów I piêtra.
Termin zakoñczenia inwestycji przewi-
dziany jest koñcem 2006 roku. Wartoœæ
inwestycji wyniesie ok. 2 mln 430 tys. z³o-
tych.

Ø Kontynuowane s¹ roboty w zakresie
modernizacji budynku Komendy Powia-
towej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
Wykonana zosta³a nadbudowa podda-
sza w stanie surowym zamkniêtym wraz
z pokryciem dachu i wykonaniem obró-
bek blacharskich. Obecnie wykonywa-
ne s¹: instalacje elektryczne wewnêtrz-
ne, tynkarskie i betonowe pod³o¿a pod
posadzki w pomieszczeniach dobudo-
wanego poddasza.

Ø Pozytywn¹ ocenê pod wzglêdem for-
malno-prawnym i merytoryczno-tech-
nicznym uzyska³ wniosek z³o¿ony w ra-
mach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego na
rozbudowê i modernizacjê budynku
Przychodni Zdrowia w Sêdziszowie M³p.
Zakres robót obejmuje wykonanie na I
piêtrze robót ogólnobudowlanych, elek-
trycznych, wentylacji mechanicznej, kli-
matyzacji, instalacjê centralnego ogrze-
wania i wod.- kan. oraz remont i moder-
nizacjê pomieszczeñ piwnicznych na
³¹czn¹ kwotê ponad 1 mln z³. Do nowo
wyremontowanych pomieszczeñ plano-
wane jest przeniesienie oddzia³u chorób
wewnêtrznych, co znacznie wp³ynie na
poprawê warunków dla pacjentów od-
dzia³u. Z kolei zwolnione pomieszcze-
nia pozwol¹ znacznie poprawiæ warun-

ki pracy podstawowej opiece zdrowot-
nej i specjalistyce. Starostwo Powiatowe
przygotowuje materia³y do og³oszenia
przetargu na wykonywanie tych robót.

Ø Przygotowywane s¹ wnioski na dofinan-
sowanie rozbudowy i modernizacji bu-
dynków oœwiatowych w ramach ZPORR,
których nabór przewidziany jest w I
pó³roczu 2005 r.

PROMOCJA

Ø „Zagro¿enie dla œrodowiska naturalne-
go i jego ochrona na terenie partner-
skich powiatów” – pod tym tytu³em od-
by³o siê zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach w dniach 25-
26 listopada b.r. Miêdzynarodowe Pol-
sko-S³owackie seminarium. Niniejsze
przedsiêwziêcie zosta³o przeprowadzo-
ne zgodnie z projektem „Zasady zrów-
nowa¿onego rozwoju w gospodarowa-
niu zasobami œrodowiska naturalnego
w regionach przygranicznych z uwzglêd-
nieniem ekosystemów leœnych” w ra-
mach programu Wspó³pracy Przygra-
nicznej Polska-S³owacja Phare 2002/
2003. Jego realizacja by³a mo¿liwa dziê-
ki pozyskaniu wsparcia finansowego Unii
Europejskiej. Obecnie trwaj¹ prace nad
opracowaniem broszury dokumentuj¹-
cej przeprowadzone seminarium oraz
stworzeniem komputerowej bazy da-
nych o stanie œrodowiska w Powiecie
Stropkov oraz Powiecie Ropczycko-Sê-
dziszowskim. Polscy i s³owaccy partne-
rzy zaplanowali wspólne przedsiêwziê-
cia, które maj¹ poprawiæ stan œrodowi-
ska naturalnego po obu stronach gra-
nicy.

Ø Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespo-
³y Sportowe” w Ropczycach z³o¿y³o
wniosek do Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i Sportu o dofinansowanie za-
dania pañstwowego: „zajêcia sportowo-
rekreacyjne dla uczniów” ze œrodków
pochodz¹cych z op³at wnoszonych
przez podmioty œwiadcz¹ce us³ugê, bê-
d¹c¹ reklam¹ napojów alkoholowych.
Przedmiotowy projekt pod nazw¹ „Upo-
wszechnienie prozdrowotnego i sporto-
wego styl ¿ycia na terenie Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego poprzez organi-
zacjê kompleksowych i systematycznych
zajêæ sportowo-rekreacyjnych dla dzie-
ci i m³odzie¿y” powsta³ przy œcis³ej wspó³-
pracy z pracownikami Powiatowego
Punktu Informacji Europejskiej. W ra-
mach projektu wnioskodawca przewi-
duje zorganizowanie systematycznych
zajêæ sportowo-rekreacyjnych w cyklu
rocznym dla dzieci i m³odzie¿y w trzech
dyscyplinach sportowych tj. pi³ka no¿-
na, pi³ka siatkowa oraz zapasy.

(ci¹g dalszy na str. 10)
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Ø Po blisko rocznej wspó³pracy z Agencj¹
Wydawnicz¹ JOTA z Rzeszowa dobie-
g³y koñca prace zwi¹zane z wydaniem
albumu pt. „Ziemia Ropczycko-Sêdzi-
szowska”. Publikacja ta w swej treœci
ukazuje piêkn¹ i gospodarn¹ Ziemiê
Ropczycko-Sêdziszowsk¹ tak¿e ludzi
kultury, oœwiaty, sportu, menad¿erów i
przedsiêbiorców. Zapoznaje z wieloma
inicjatywami i wydarzeniami z terenu
Powiatu.

Ø W celach promocyjnych sporz¹dzona
zosta³a w jêzyku polskim i w jêzyku an-
gielskim oferta gospodarcza skierowa-

na do inwestorów w kraju i za granic¹.
Oferta zawiera nieruchomoœci grunto-
we zabudowane i niezabudowane z te-
renu gmin i powiatu. Dla zainteresowa-
nych oferta dostêpna jest na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w
Ropczycach:
www.powiat.ropczyce.rze.pl

Ø Na podstawie umowy zawartej pomiê-
dzy Starostwem Powiatowym w Ropczy-
cach a Zak³adem Poligraficznym „SE-
RIGRAPH” w Bydgoszczy wydany zo-
sta³ folder informacyjny p.t. „Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski”. Przedmioto-
wy folder ukaza³ siê w t³umaczeniu na
jêzyk angielski i jêzyk niemiecki. Wyda-
nie folderu by³o mo¿liwe dziêki zaanga-
¿owaniu firm i instytucji z terenu Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskiego, które to
sta³y siê sponsorami ca³ego wydania.
Wszelkie materia³y oraz zdjêcia do fol-
deru zosta³y opracowane i dostarczone
przez Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach. Na pocz¹tku stycznia 2005 r. wy-
dawnictwo zgodnie z umow¹ przekaza-
³o bezp³atnie na rzecz Starostwa ok.
1000 szt. folderu, który zawiera nie-
zbêdn¹ informacjê dla tych wszystkich,

którzy zainteresowani s¹ ulokowaniem
w³asnego kapita³u b¹dŸ zwiedzeniem
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w
celach rekreacyjno-wypoczynkowych

GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI

Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetarg na dzier-
¿awê ca³oœci bazy biurowo-magazynowej
po³o¿onej w Ropczycach (baza by³ego
Zarz¹du Dróg) przy ulicy Robotniczej 38
za cenê wywo³awcz¹ czynszu dzier¿awne-
go w wysokoœci 30.000 z³ netto rocznie.

OCHRONA ZDROWIA

Ø Zarz¹d Powiatu ustali³ rozk³ad godzin
pracy aptek ogólnodostêpnych w dni
powszednie oraz harmonogram dy¿u-
rów aptek w porze nocnej, niedziele i
dni wolne od pracy. Dy¿ury w porze
nocnej, niedziele i dni wolne od pracy
pe³ni¹ apteki w Sêdziszowie Ma³opol-
skim i w Ropczycach. Harmonogram
dy¿urów ca³odobowych w Ropczycach
i Sêdziszowie jest dostêpny w formie ta-
belarycznej w Biuletynie Sêdziszowskim.

Inf. w³asna

(ci¹g dalszy ze str. 9)

W okresie poddanym analizie jednostki taktyczne stra¿y
po¿arnych wzywane by³y 570 razy do zdarzeñ zwi¹zanych z li-
kwidacj¹ zagro¿eñ powsta³ych na terenie dzia³ania Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
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Zagro¿enia na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej PSP
w Ropczycach w latach 1999-2004

Po¿ary Miejscowe zagr. Alarmy fa³szywe Razem

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Po¿ary 116 94 99 146 201 119
M Z 251 314 205 265 367 449

Alarmy fa³szywe 15 8 7 6 9 2
Razem 382 416 311 417 577 570

Po¿ary w rozbiciu na wielkoœci

Po¿ary
Iloœæ

zdarzeñ

Ma³y 99

Œredni 17

Du¿y 2

Bardzo
du¿y

1

Razem 119

Miejscowe zagro¿enia w rozbiciu na wielkoœci.

Wielkoœæ
MZ

Iloœæ zdarzeñ
w 2004 r.

Ma³e 177
Lokalne 220
Œrednie 52
Du¿e 0

Gigantyczne 0
Razem: 449

Zestawienie zdarzeñ powsta³ych w 2004 r. w rozbiciu na gminy:

Gmina Po¿ary
Miejscowe
zagro¿enia

Iwierzyce 14 35
Ostrów 15 25

Ropczyce 32 198
Sêdziszów M³p. 49 158
Wielopole Skrz. 9 33

Razem: 119 449

zaistnia³ych na terenie operacyjnego dzia³ania
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach w 2004 r.

Analiza zdarzeñ
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Zgodnie z wyjaœnieniami Ministerstwa Gospo-
darki i Pracy za koszty kwalifikowalne ramach
dzia³ania 2.2 uznaje siê wy³¹cznie koszty zwi¹za-
ne z pobieraniem nauki. W zwi¹zku z powy¿szym
przyjmuje siê zasady ogólne:

1. W ramach dzia³ania 2.2 finansowa-
ne s¹ wy³¹cznie wydatki zwi¹zane z
pobieraniem nauki, których poniesie-
nie jest niezbêdne w celu uczestnictwa
w procesie dydaktycznym – tzw. wy-
datki obligatoryjne.

2. Przez wydatki obligatoryjnie wymaga-
ne przez szko³ê nale¿y rozumieæ te, które
na podstawie decyzji dyrektora (zarz¹-
dzenie), Rady Pedagogicznej, organu
prowadz¹cego, uczeñ jest zobowi¹zany
wnosiæ by w pe³ni korzystaæ z zajêæ wy-
nikaj¹cych ze szkolnego planu naucza-
nia i programu wychowawczego szko³y
lub jej oddzia³u, a tak¿e te, których po-
noszenie wynika z odrêbnych przepi-
sów.

3. Nie mo¿na finansowaæ wydatków
zwi¹zanych z zadaniami realizowany-
mi przez pomoc spo³eczn¹ i rodziców
(np. zakup odzie¿y i obuwia) i zapew-
nianych przez rodziców (komitet rodzi-
cielski), np: (magnetofon lub odtwa-
rzacz umo¿liwiaj¹cy lepsze przygotowa-
nie siê do egzaminów, elementy wypo-
sa¿enia stanowiska do nauki) b¹dŸ
szko³ê (okulary korekcyjne, komputer
w ramach zajêæ informatycznych).

Jeœli dane stroje s¹ obligatoryjnie wymaga-
ne przez szko³ê (np. stroje galowe, mundu-
ry), wymagane statutem szko³y (placówki
kszta³c¹ce m.in. lotników, leœników) i na

dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
W y p ³ a c o n o s t y p e n d i a u n i j n e

Ostatnie dni starego, 2004 roku, by³y
bardzo pracowite w szko³ach ponadgimna-
zjalnych w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
Po szeœciu miesi¹cach przygotowañ, licz-
nych niejasnoœciach, du¿ym wk³adzie pra-
cy pracowników szkó³ i Starostwa, cierpli-
wym gromadzeniu dokumentów przez ro-
dziców i uczniów, wyp³acono pierwsz¹ tran-
szê stypendiów dla uczniów.

Komisja Stypendialna po zaznajomieniu
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ uzna³a, ¿e 658
uczniów spe³ni³o wymagane kryteria i przy-
zna³a im stypendia. Ka¿dy uczeñ otrzyma
przez okres od listopada 2004 r. do czerwca
2005 r. 83,50 z³ miesiêcznie. Podobnie jak w
grudniu, nastêpne wyp³aty, za okres dwóch
miesiêcy, wyp³acane bêd¹: w lutym, w kwiet-
niu i w czerwcu br. W ten sposób, w tym
roku szkolnym, do r¹k uczniów trafi oko³o
440 tysiêcy z³.

Wyp³acane stypendia powszechnie na-
zywane s¹ „unijnymi”. Jest w tym wiele racji,
gdy¿ 68% œrodków pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego (EFS) a pozosta-
³e z bud¿etu pañstwa. Powiat Ropczycko-
Sêdziszowski opracowa³ projekt „Powiato-
wy Program Stypendialny Szans¹ Rozwoju
M³odzie¿y Wiejskiej”, który realizowany jest
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Regionalnego, dzia³anie
2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne. Warun-
kiem otrzymania stypendium by³o:
- wykazanie siê dochodami poni¿ej 250 z³

na cz³onka rodziny,
- sta³e zamieszkiwanie na wsi,
- uczêszczanie do szko³y ponadgimnazjal-

nej koñcz¹cej siê egzaminem matural-
nym,

- udokumentowanie wydatków zwi¹za-

nych z nauk¹ w szkole.
Najwiêcej k³opotów dostarczy³a uczniom
koniecznoœæ dokumentowania wydatków
zwi¹zanych z pobieraniem nauki. Liczne
interwencje rodziców w tej sprawie, u dy-
rektorów szkó³ lub pracowników Starostwa,
œwiadcz¹ o braku informacji i zrozumienia
warunków realizacji programu. Wielu po-
stulatów rodziców nie da siê uwzglêdniæ, po-

niewa¿ koniecz-
noœæ dokumen-
towania wydat-
ków i ich ograni-
czonego zakresu
wynika z za³o¿eñ
programu sty-

pendialnego i zosta³a œciœle ustalona dla ca-
³ego kraju przez Ministerstwo Gospodarki i
Pracy, a dla województwa przez Podkarpacki
Urz¹d Marsza³kowski.

Poni¿ej za³¹czam pismo Departamentu
Edukacji i Kultury UM, dok³adnie opisuj¹-
ce co mo¿na kupiæ, by mo¿na by³o wydatki
te zrefundowaæ, z proœb¹ o dostosowanie
siê przez zainteresowanych otrzymaniem
dalszych pieniêdzy stypendialnych.

Stanis³aw D¹broœ

Wyjaœnienie w sprawie uznawanych przez Instytucjê Wdra¿aj¹c¹ wydatków kwalifikowalnych
dotycz¹cych beneficjentów ostatecznych projektów stypendialnych dotycz¹cych uczniów.

odbywanych praktykach np. w szkole me-
chanicznej, (fartuchy, kombinezon do warsz-
tatu) wówczas nale¿y je uznaæ za wydatek
kwalifikowalny. W sytuacji, gdy s¹ to stroje,
bez których mo¿liwy jest udzia³ ucznia/stu-
denta w procesie dydaktycznym realizowa-
nym przez szko³ê (np. garnitury na apele
szkolne) wówczas wydatków tych nie nale¿y
zaliczaæ do kategorii „inne wydatki obligato-
ryjnie wymagane przez szko³ê.

Lista wydatków kwalifikowalnych:
1. Ustala siê nastêpuj¹ca listê wydatków kwa-

lifikowalnych, jakie mog¹ byæ poniesione
przez uczniów podlegaj¹cych refundacji w
ramach projektów stypendialnych:
1) koszt zakwaterowania w internacie i

bursie,
2) koszty posi³ków w internacie, sto³ówce

szkolnej lub prowadzonej przez inny
podmiot,

3) koszty zakupu podrêczników, tj.: pod-
rêczniki, s³owniki, atlasy, mapy oraz
inne tego typu publikacje na ró¿nych
noœnikach, np. CD- jeœli s¹ to wydatki
obligatoryjnie wymagane przez szko³ê

4) koszty zakupu stroju sportowego, tj.:
spodenki, szorty, koszulka, podkoszu-
lek, buty sportowe (np.: tenisówki,
trampki, adidasy), getry, dresy, k¹pie-
lówki, kostium p³ywacki, czepek, oku-
lary p³ywackie, oraz inne artyku³y spor-
towe,

5) koszty dojazdu do i ze szko³y w formie
imiennego biletu miesiêcznego (w tym
równie¿ komunikacja miejska),

6) inne koszty zwi¹zane z pobieraniem

nauki np.: obuwie, odzie¿ wierzchnia
– lecz tylko te, które s¹ wymagane sta-
tutem szko³y (np. mundurek szkolny),

7) przybory szkolne i artyku³y biurowe tj:
linijki, zeszyty, d³ugopisy, rapidografy,
cyrkle, pisaki, kalki, farby i inne przy-
bory zwi¹zane z zajêciami szkolnymi,

8) plecaki, torby, obuwie zmienne,
9) inne artyku³y niezbêdne do nauki w

poszczególnych rodzajach i typach szkó³.

2. Ustala siê, i¿ wydatkami kwalifikowalnymi
nie s¹:
1) zakup komputerów i ich podzespo³ów,
2) op³aty za radê rodziców, ubezpieczenie,

wpisowe, inne dobrowolne wp³aty na
rzecz szko³y, op³aty za dodatkowe lekcje
np.: jêzyka, konsultacje, fakultety itp.,

3) zakup artyku³ów spo¿ywczych w sklepie.

3. Ustala siê dowody poniesienia wydatków do
przedstawienia, których zobowi¹zani s¹
uczniowie:
1) rachunki,
2) faktury,
3) bilety miesiêczne,
4) kwitariusze.

4. Powy¿sze dokumenty powinny zawieraæ:
nazwê wystawcy, datê wystawienia, wymie-
nione w ust. 1 przedmiot podlegaj¹cy refun-
dacji, imiê i nazwisko ucznia lub w przy-
padku ucznia niepe³noletniego ucznia lub
rodzica (opiekuna prawnego).
Dokumenty te winny nosiæ datê wystawie-
nia nie wczeœniejsz¹ ni¿ 15 paŸdziernika
2004 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Edukacji i Kultury

Marian Duda
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Ju¿ od kilku miesiê-
cy funkcjonuje w Sê-
dziszowie oddzia³ Tele-
wizji Miejskiej. Sk¹d
pomys³, aby w takim
oœrodku jak Sêdziszów
uruchomiæ oddzia³ lo-
kalnej telewizji?

Okres od 3 maja,
kiedy uruchomiliœmy
oddzia³ ropczycko-sê-
dziszowski Telewizji
Miejskiej, do koñca
roku 2004, by³ okresem
próby. Próby wielora-
kiej, bo po pierwsze:
by³a to próba percep-
cji, tzn. sprawdzenie
czego ludzie oczekuj¹
od takiej telewizji, po
drugie: próba sprawdzenia w jakim stopniu
taka telewizja w przysz³oœci mog³aby siê utrzy-
maæ, np. z reklam z tego rynku, i po trzecie
wreszcie: jest to element pewnej koncepcji,
któr¹ staram siê od pewnego czasu wdro¿yæ
w ¿ycie. Otó¿, otrzymuj¹c koncesjê na nada-
wanie telewizji miejskiej w Rzeszowie, pomy-
œla³em ¿e aby produkowaæ atrakcyjny pro-
gram dla mieszkañców stolicy województwa
i innych miast, dobrze by³oby stworzyæ kilka
oddzia³ów w pobliskich miastach, które po-
zwoli³yby wzbogaciæ ofertê programow¹, tzn.
¿eby ten obraz przez nas prezentowany by³
tak¹ kolorow¹ mozaik¹. A druga przyczyna
tworzenia lokalnych oddzia³ów, to obni¿e-
nie kosztów. Telewizja jest dosyæ kosztown¹
„zabawk¹” i trudno przy skromnym bud¿e-
cie utrzymaæ 10-15 osób obs³ugi technicznej,
chocia¿by w naszej, rzeszowskiej centrali.
Tworz¹c takie oddzia³y, stwarzamy mo¿liwoœæ
wykorzystywania tego ca³ego zespo³u, rodzi-
ny tych telewizji, przy du¿ych produkcjach.
Dzieje siê du¿o fajnych rzeczy w Rzeszowie,
Le¿ajsku czy w Kroœnie i maj¹c kilka takich
oddzia³ów, ze sob¹ wspó³pracuj¹cych, mo-
¿emy tworzyæ realizacje wielokamerowe, po-
dejmowaæ trudne wyzwania techniczne i or-
ganizacyjne. Natomiast podstawowym bodŸ-
cem do za³o¿enia tej telewizji by³ pomys³ na
telewizjê miejsk¹ jako nowe medium, które
wype³ni pewn¹ lukê na rynku mediów. Po-
mys³, na stworzenie telewizji, której ludzie de
facto nie maj¹. ¯adna z obecnie funkcjonu-
j¹cych telewizji nie gwarantuje zaspokojenia
potrzeb w zakresie informacji lokalnej. I to
nie jest – broñ Bo¿e – krytyka pod adresem
regionalnej „trójki” i oddzia³u telewizji pu-
blicznej w Rzeszowie. To jest oddzia³ Telewi-
zji Polskiej, który ma zasiêg regionalny, i w
swojej ramówce nie ma miejsca na prezenta-

cjê tego, co siê dzieje
w lokalnych œrodowi-
skach miejskich i wiej-
skich. Ponadto ich
sposób spojrzenia na
¿ycie jest troszeczkê
inny. My staramy siê
byæ dobrym s¹siadem,
kimœ bliskim, kimœ kogo
znamy. Nie chcemy
budowaæ sztucznych

barier, nie epatujemy gwiazdorstwem, tani¹
sensacj¹ itd. Chcemy, ¿eby w telewizji wszyscy
mogli rozpoznaæ siebie. Jedno z naszych ulu-
bionych hase³ to: „Babciu, tata jest w telewi-
zji!” Ono dobrze oddaje filozofiê myœlenia
twórców takiej telewizji. W wysoko rozwiniê-
tych spo³eczeñstwach demokratycznych w³a-
œnie z takich lokalnych stacji radiowych i te-
lewizyjnych ludzie dowiaduj¹ siê o tym, co
siê dzieje wokó³ nich, a dopiero potem szu-
kaj¹ stacji ogólnokrajowych. Tak jest w sta-
nach Zjednoczonych, gdzie 98% mieszkañ-
ców ma telewizjê kablow¹ z lokalnymi stacja-
mi. W takim kierunku pod¹¿aj¹ równie¿
media w Polsce.

Jakie miasta, poza Sêdziszowem, zdecy-
dowa³y siê na utworzenie oddzia³ów Tele-
wizji Miejskiej?

W zwi¹zku z tym, ¿e te oddzia³y maj¹
byæ obs³ugiwane przez nasz¹ centralê w
Rzeszowie, nie mog³y byæ to miasta zbyt
odleg³e. Na pocz¹tek wybra³em Ropczyce,
Sêdziszów, £añcut, Przeworsk, Jaros³aw, a
wiêc miasta le¿¹ce wzd³u¿ trasy E 40 i do
tego do³o¿yliœmy Brzozów. W tych miastach
z³o¿yliœmy oferty i szukaliœmy wsparcia ró¿-
nych osób. Uda³o siê to zrobiæ na terenie
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, jako
pierwszego. Pozostali, z rozmaitych powo-
dów, zwlekaj¹. W tej chwili bardzo zaawan-
sowane s¹ prace nad uruchomieniem od-
dzia³u w Le¿ajsku. Jesteœmy na finiszu usta-
lania spraw organizacyjnych, technicznych
i mam nadziejê, ¿e równie¿ tam, w ci¹gu
kilku tygodni, telewizja miejska ruszy.

Co, poza aktualnoœciami z miejsca za-
mieszkania, bêdzie oferowaæ widzom Tele-
wizja Miejska?

Nasza telewizja oferuje to, co mieszkañ-
ców takiego miasta mo¿e zainteresowaæ.
Przede wszystkim zaspokajamy g³ód na in-

formacjê lokaln¹, której nie ma
nigdzie indziej. Pe³nimy rolê takiej
bezp³atnej, codziennej gazety.
Oprócz tego chcemy, ¿eby by³y to
informacje uniwersalne, przydat-
ne dla ka¿dego. W zwi¹zku z tym,
¿e mamy siedzibê w Rzeszowie,
mamy dostêp do w³adz wojewódz-

kich, samorz¹dowych, ró¿nych instytucji,
chcemy mieszkañcom Sêdziszowa przeka-
zywaæ wiadomoœci o zmianach przepisów,
wizytach wa¿nych osobistoœci. Chcê równie¿
dodaæ, ¿e jesteœmy czêœci¹ wiêkszego orga-
nizmu, bowiem nale¿ymy do porozumienia
skupiaj¹cego kilkadziesi¹t telewizji miejskich
z ca³ej Polski, które docieraj¹ w sumie do
ponad dwóch milionów widzów. W ogóle
telewizji miejskich w kraju jest oko³o 150 i
docieraj¹ do oko³o 4,5 mln mieszkañ – jest
to wiêc ogromne audytorium. Telewizje, z
którymi ja wspó³pracujê docieraj¹ do po-
nad dwóch milionów widzów. Trzeba sobie
uzmys³owiæ, ¿e jest to audytorium, porów-
nywalne z regionaln¹ „trójk¹”. Jest to ogrom-
na masa ludzi, w dodatku ludzi emocjonal-
nie zwi¹zanych z takimi telewizjami. Z tymi
telewizjami wymieniamy siê programami, bo
przecie¿ nie ma sensu robiæ piêædziesiêciu
programów motoryzacyjnych, rozmów o
zdrowiu, czy audycji poœwiêconych modzie.
Otrzymujemy programy z innych miast i o
innych miastach, jest wiêc szansa dziêki temu
poznaæ piêkne parki krajobrazowe Wielko-
polski, zobaczyæ jak wygl¹da S³upsk czy obej-
rzeæ materia³ o najnowszym modelu samo-
chodu Seat, przygotowany przez telewizjê
olsztyñsk¹. Jest wiêc mo¿liwoœæ wzbogace-
nia naszej oferty programowej. Chcieliby-
œmy, bazuj¹c na wspó³pracy z dystrybutora-
mi filmów, pokazywaæ materia³y o premie-
rach filmowych. Ponadto wspó³pracujemy
z jedn¹ ze stacji polonijnych w Stanach Zjed-
noczonych: otrzymujemy amerykañskie pro-
gramy i w zamian wysy³amy nasze.

Jest wiêc szansa, ¿eby materia³ zrealizo-
wany przez oddzia³ w Sêdziszowie by³ emi-
towany gdzieœ na terenie kraju?

Mo¿e go zobaczyæ dwa miliony widzów,
o ile bêdzie on wystarczaj¹co ciekawy dla
mieszkañców innych miast. Taki materia³
trafi do bazy programów. Mamy koordyna-
tora w Elbl¹gu, który powiela i rozsy³a te
materia³y po ca³ej Polsce. I je¿eli materia³
wyda siê interesuj¹cy, to wtedy kawa³eczek
Sêdziszowa zobacz¹ mieszkañcy tych kilku-
dziesiêciu miast, z którymi wspó³pracujemy
i których wykaz jest na naszej stronie inter-
netowej www.tvm.rzeszow.pl .

Telewizja Miejska w takiej formule, jak
obecnie, funkcjonuje dopiero od pó³tora roku,

Zmiany
w Telewizji

Miejskiej

Od maja ubieg³ego roku mieszkañcy Osiedla M³odych maj¹ mo¿liwoœæ ogl¹dania audycji
przygotowywanych przez sêdziszowski oddzia³ Telewizji Miejskiej w Rzeszowie. Program

dot¹d emitowany by³ na zasadach eksperymentu. Przyniós³ on na tyle zadowalaj¹ce
wyniki, ¿e od pocz¹tku roku 2005 lokalna telewizja bêdzie sta³ym goœciem w domach
niemal po³owy sêdziszowian.

Zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu telewizji dotyczy partnera, z którym wspó³-
pracowaæ bêdzie Telewizja Miejska w Rzeszowie. 28 grudnia 2004 r. podpisana zosta³a

umowa, na podstawie której partnerem TVM zosta³a Gmina Sêdziszów M³p. Redakcja ma swoj¹
siedzibê w MGOK w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. i fax. 22 16 044. Kontaktowaæ mo¿na siê równie¿ bezpoœrednio z rzeszowsk¹
central¹ TVM, tel. i fax. 863 55 55.
Wiêcej o funkcjonowaniu Telewizji Miejskiej w rozmowie z jej dyrektorem Tadeuszem Rogoyskim.
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ale jej korzenie siêgaj¹ g³êbiej w przesz³oœæ.
Tak. Pod takim szyldem funkcjonujemy

od 20 maja 2003 roku. Wtedy dostaliœmy
koncesjê od Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, opiewaj¹c¹ na 10 lat – taka jest
nasza perspektywa dzia³ania. Oczywiœcie po
tym czasie istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia
koncesji. Telewizja Miejska zbudowana zo-
sta³a na bazie programu lokalnego Telewi-
zji Kablowej „Dami”, która funkcjonowa³a
w kilkunastu miastach w Polsce, by³a jed-
nym z najwiêkszych operatorów kablowych
i utrzymywa³a te programy lokalne. Ponie-
wa¿ nast¹pi³y zmiany w³asnoœciowe, sieæ zo-
sta³a sprzedana nowym w³aœcicielom, a pro-
gramy wybi³y siê na niezale¿noœæ, st¹d re-
daktorzy naczelni stali siê w³aœcicielami spó³-
ek-firm producenckich, przeszli na w³asny
rozrachunek, postarali siê o koncesje i pro-
wadz¹ je jako w³asne stacje.

Jaki jest koszt funkcjonowania takiego
oddzia³u jak w Sêdziszowie?

Trudno jest ten koszt wyszacowaæ. Po-
wiem tak: pewien koszt pocz¹tkowy wynika
z koniecznoœci inwestycji, niezbêdnych z
punktu widzenia telewizji. Trzeba tu powie-
dzieæ o kamerach studyjnych, oœwietleniu
studia, sprzêcie umo¿liwiaj¹cym kopiowa-

nie, montowanie, nagrywanie, udŸwiêkawia-
nie – s¹ to powa¿ne inwestycje, które my ju¿
mamy za sob¹. Czêœæ sprzêtu wykupi³em od
poprzedniego w³aœciciela, czêœæ uda³o siê z
du¿ym trudem zdobyæ przez te lata funk-
cjonowania i dziêki temu jesteœmy dziœ sa-
mowystarczalni. Mamy kamery cyfrowe,
komputery do monta¿u, w³aœciwe oœwietle-
nie, robimy produkt na najwy¿szym pozio-
mie jakoœci technicznej. Ten koszt ju¿ zosta³
poniesiony. Natomiast koszt bie¿¹cego funk-
cjonowania redakcji wynika z zatrudnienia
tych dwóch osób, które zbieraj¹ materia³y,
z koniecznoœci zakupu noœników na których
mo¿na nagraæ te materia³y, koszty energii,
najmu lokalu itd. To co dzieje siê w oddzia-
le, jest to 10-15% produktu koñcowego.
Najwiêkszy problem i najwiêkszy koszt zwi¹-
zany jest z obróbk¹ materia³u. Koszt funk-
cjonowania takiej redakcji, przy korzysta-
niu z naszej bazy, oceniam na kilka tysiêcy
z³otych miesiêcznie. Natomiast, gdyby mó-
wiæ o kosztach stworzenia takiej telewizji od
podstaw, to trzeba by mówiæ o kwocie rzê-
du 50-60 tys. z³otych. Mo¿na tego unikn¹æ,
tworz¹c sieæ takich ma³ych redakcji w opar-
ciu o bazê, która ju¿ istnieje.

Czy nadal na naszym terenie Telewizja

Miejska obejmowaæ bêdzie swoim zasiêgiem
Sêdziszów i Ropczyce?

Otrzyma³em ju¿ rozszerzenie koncesji,
które zamyka okres eksperymentu, bowiem
do momentu otrzymania rozszerzenia, przez
kilka miesiêcy mo¿na nadawaæ program na
zasadzie testu i prób technicznych. Jest ju¿
formalna decyzja, rozszerzaj¹ca koncesjê na
te dwa miasta i do 19 maja 2013 roku dyspo-
nujemy sieciami telewizji kablowych w Sêdzi-
szowie i Ropczycach. Dziœ uruchamiamy, z
nowym partnerem, program miejski w Sê-
dziszowie. Choæ nazwa sugeruje, ¿e bêdzie-
my siê zajmowaæ sprawami miejskimi, to na
pewno i otoczenie miasta, okoliczne miej-
scowoœci, znajd¹ w nim swoje miejsce. Myœlê,
¿e w krótkim czasie ustalimy warunki z Rop-
czycami i na podobnych zasadach jak w Sê-
dziszowie, bêdzie dzia³a³ tam drugi zespó³
redakcyjny. Wtedy widzowie w obu miastach
bêd¹ mogli ogl¹daæ audycje z tych dwóch
redakcji. S¹ one blisko siebie, maj¹ wiele
wspólnych spraw. To bêdzie oznaczaæ, ¿e
mieszkañcy Sêdziszowa otrzymaj¹ nie godzi-
nê, ale dwie godziny programu w tygodniu.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ Benedykt Czapka

WyobraŸmy sobie, ¿e jakimœ sposobem
dotar³ do nas podró¿nik w czasie (za³ó¿my,
¿e taka podró¿ jest mo¿liwa, nauka jedno-
znacznie czegoœ takiego nie zabrania), z
przesz³oœci doœæ odleg³ej i szczêœliwej, gdy
pojêcia ,,pañstwa” nie znano, czyli z cza-
sów ,,przedmieszkowskich”, jak siê po-
wszechnie u nas przyjmuje. Trzeba by mu
by³o wyt³umaczyæ, czym jest owo ,,pañstwo”,
o którym tak wszêdzie g³oœno. Pañstwowa
telewizja, przedszkole, pañstwowe koleje,
s³u¿ba zdrowia, pañstwo opiekuñcze, so-
cjalne, pañstwo prawa. Jawi siê ono jako
dobrodziejstwo, wrêcz warunek konieczny
do ¿ycia dostatniego i bezpiecznego. Rze-
czywiœcie, z za³o¿enia tak to mniej wiêcej
wygl¹da, ale jak wyt³umaczyæ zdziwionemu
podró¿nikowi rozdŸwiêk miêdzy pierwotn¹
ide¹ a rzeczywistoœci¹?

Ta pierwotna idea jest taka, ¿e grupa lu-
dzi, którym zale¿y na jako takim ¿yciu, aby
u³atwiæ sobie codzienny byt, dochodzi do
porozumienia i zrzuca sk³adki zwane podat-
kami. Te ich wspólne pieni¹dze, którymi za-
rz¹dzaj¹ osoby obdarzone powszechnym
zaufaniem, pozwalaj¹ zatrudniæ lekarzy, aby
nie trzeba by³o zg³êbiaæ tajników medycyny
indywidualnie, na w³asny u¿ytek. Anga¿uje
siê policjantów, aby zostaæ zwolnionym z ko-
niecznoœci wystawiania w nocy warty przed
domem i noszenia przy sobie ciê¿kich i nie-
porêcznych przyrz¹dów, jak karabiny, pa³ki i
no¿e. Paranie siê edukowaniem w³asnych
dzieci to czasoch³onne i ¿mudne zajêcie, wiêc
zatrudnia siê nauczycieli. Powo³uje siê sê-
dziów, prokuratorów, stra¿aków etc. etc... .
S³owem, pañstwo ma u³atwiaæ ¿ycie tym, któ-
rzy je dobrowolnie powo³ali i utrzymuj¹, czy-
li wszystkim uczciwym, chêtnym do pracy i
p³acenia podatków obywatelom. ¯yæ nie
umieraæ, a¿ chcia³oby siê rzec.

Tymczasem co zrobi pañstwo, by mnie
obroniæ, gdy stadko niebieskich ptaków, pa-
³aj¹c nag³¹, i sam nie wiem czym uzasadnion¹,
rz¹dz¹ przeja¿d¿ki moim wys³u¿onym autem,
zaproponuje mi ,,wyskakuj z bryki”? No, chy-
ba nie mogê na nic liczyæ. Pal szeœæ, obroni³-
bym siê mo¿e jakoœ sam, ale pañstwo mi za-
brania! Wszyscy gangsterzy chodz¹ obwiesze-
ni broni¹ i jest to fakt powszechnie znany, ale
mnie nie wolno mieæ nawet zabytkowej kulki
do muszkietu. Ju¿ pañstwo nad tym czuwa!
Nawet na w³asnym podwórku muszê pilno-
waæ, czy grabie le¿¹ zêbami w dó³, bo, nie daj
Bo¿e, z³odziej przechodz¹c nadepnie.... Trze-
ba mu bêdzie s³ono p³aciæ, a ju¿ pañstwo o
to zadba! Irytuje mnie ci¹g³e otwieranie i za-
mykanie drzwi, montowanie alarmów, dodat-
kowych zamków, pamiêtanie PIN-ów, innych
tajnych kodów itp. Przecie¿ to zniewolenie,
strata czasu i pieniêdzy! Kto zwróci te koszty
uczciwemu cz³owiekowi? To, ¿e latem zmu-
szony jest wsiadaæ do rozpalonej s³oñcem
konserwy, zamiast do przyjemnie wywietrzo-
nego przez otwarte okna samochodu, uw³a-
cza wolnoœci i godnoœci cz³owieka. Jest wrêcz
zamachem na jego zdrowie. Czy ktoœ mu za
to zap³aci? Trudno siê dziwiæ, ¿e wiêkszoœæ
ludzi ¿yje w stanie autentycznego przera¿e-
nia. Tê psychozê podsyca umiejêtnie pañ-
stwowa telewizja, szczególnie programami
typu „997”, z których jasno wynika, ¿e umrzeæ
naturaln¹ œmierci¹ to rzecz u nas praktycz-
nie niemo¿liwa. ¯eby by³o jasne: osobiœcie
nie dajê siê zniewoliæ, samochodu nie zamy-
kam, okna w upa³ trzymam otwarte, a dur-
nych programów, które maj¹ mnie straszyæ,
unikam jak ognia.

Szko³y utworzone po to, by uczyæ, staj¹ siê
przechowalniami, gdzie dzieci siê dogl¹da,
karmi, zapewnia rozrywki. Rodzice p³ac¹ po-
datki na edukacjê dzieci, po czym przed t¹
edukacj¹ chroni¹ je na wszelkie sposoby, za-
opatruj¹c w stosowne zaœwiadczenia, na któ-
rych wyraŸnie jest napisane, ¿e dziecku szko-
dzi nauka, æwiczenia fizyczne i w ogóle wszel-
ka po¿yteczna aktywnoœæ. Gdzie tu logika?

O s³u¿bie zdrowia napisaæ warto chyba
tylko tyle, ¿e, aby w ogóle zacz¹æ siê leczyæ,
trzeba mieæ prawdziwie koñskie zdrowie.
Je¿eli ktoœ mo¿e wstaæ z ³ó¿ka, dotrzeæ do
przychodni, odstaæ swoje w kolejkach, na³y-
kaæ siê przy okazji wszelkich drobnoustro-
jów, odwiedziæ aptekê i jeszcze o w³asnych
si³ach wróciæ do domu, to znaczy, ¿e zdro-
wia mo¿na mu tylko pozazdroœciæ.

W dodatku pañstwo szczodr¹ rêk¹ roz-
daje na prawo i lewo owe sk³adane przez
wszystkich pieni¹dze, w myœl janosikowej
zasady: jednym zabraæ, drugim daæ. Do za-
bierania upodoba³o sobie tych, którzy, chc¹c
¿yæ samodzielnie, z godnoœci¹, ciê¿ko pra-
cuj¹, ryzykuj¹, próbuj¹ si³ w drobnym biz-
nesie. Tych trzeba zniechêciæ, obedrzeæ.
Daj¹c zaœ, premiuje wszelkiej maœci obibo-
ków, odszczepieñców, nie mówi¹c o oszu-
stach i autorach afer.

Gazety krzycz¹: skorumpowani proku-
ratorzy, lekarze, policjanci. To wszystko by-
³oby nawet do prze³kniêcia, tylko, ¿e ci lu-
dzie op³acani s¹ z naszych podatków, czyli
po prostu przez nas wynajêci.

Mo¿e by wiêc rozwi¹zaæ to pañstwo, z
którego trudno siê dopatrzeæ jakichkolwiek
po¿ytków, i niech ka¿dy bierze swój los we
w³asne rêce.

Oj, myœlê, ¿e zaszed³em o jeden krok za
daleko, g³osz¹c tak wywrotowe propozycje,
a tego pañstwo bardzo nie lubi. Wypada
mieæ nadziejê, ¿e do wsadzania mnie za to
za kratki wyka¿e ono równy zapa³, jak do
ewentualnej obrony przed opryszkami.

Myœlê, ¿e taki podró¿nik w czasie jednak
by siê przyda³. Mo¿na by go by³o wys³aæ z
powrotem tam, sk¹d przyszed³. Niech opo-
wie Mieszkowi, jaki kszta³t przybierze za 1000
lat dzie³o, którego stworzenie chodzi ksiê-
ciu po g³owie. Jest prawie pewne, ¿e siê roz-
myœli ... . Czy wówczas nasze pañstwo znik-
nie, wraz ze skorumpowanymi urzêdnikami
i zidiocia³ymi politykami? Nie, to nie mo¿li-
we! Chodzi oczywiœcie o podró¿e w czasie...

Grzegorz Bury

Na co komu takie pañstwo?Na co komu takie pañstwo?
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Ju¿ po raz drugi Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p. przygotowa³ w okresie przedœwi¹tecznym wie-
czerzê wigilijn¹ dla osób pozostaj¹cych pod jego opiek¹. W spo-
tkaniu, które odby³o siê 21 grudnia ubieg³ego roku, wziê³o udzia³
blisko 50 samotnych mieszkañców naszej gminy.

Oprócz podopiecz-
nych MGOPS, w wigi-
lii uczestniczyli zapro-
szeni goœcie: pro-
boszcz parafii p.w. Na-
rodzenia NMP - ks.
pra³at Stanis³aw Ryba;
gwardian klasztoru
OO Kapucynów - o.
Micha³ Draus; prze-
wodnicz¹ca Parafial-
nego Zespo³u Caritas
- siostra Benicja; Bur-
mistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b;
Zastêpca Burmistrza -
Pani El¿bieta Œwi-
niuch, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Jan Ma-
roñ, dyrektor Miejsko-
Gminnego Oœrodka
Kultury Kazimierz Po-
pielarz.

Wspólnie z podopiecznymi MGOPS w Sêdziszowie, wiecze-
rzê wigilijn¹ spo¿ywali (od lewej): kierownik MGOPS Zdzi-
s³awa Œwider, ks. pra³at Stanis³aw Ryba, siostra Benicja, o.
gwardian Micha³ Draus, Burmistrz Kazimierz Kie³b, Za-
stêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch.

Podczas wieczerzy wy-
st¹pi³ chór „Wanda”.

Fot. J. Maroñ (2)

Przy wigilijnym stolePrzy wigilijnym stole

Podobnie jak w latach poprzednich dzieci ze Szko³y Podstawowej w
Kawêczynie przygotowa³y i wystawi³y tradycyjne jase³ka. W tym roku w
programie znalaz³y siê wiersze polskich poetów, a tak¿e gawêdy na te-
mat obyczajów zwi¹zanych z okresem Bo¿ego Narodzenia (zebrane
przez autorkê tego tekstu).Okazuje siê, i¿ przedstawienia jase³kowe s¹
najbardziej rozpowszechnionym sposobem œwiêtowania Bo¿ego Naro-
dzenia-w naszej szkolnej rzeczywistoœci. W tym programie ka¿dy móg³
znaleŸæ „coœ dla siebie”: nastrojowe wiersze, prozê poetyck¹, gawêdziar-
skie opowieœci, kolêdy i pastora³ki. Nie zabrak³o elementów humoru
wniesionego przez Diab³a i charyzmatyczn¹ Œmieræ. Ciekawie przemy-
œlane i zaprojektowane zosta³y uk³ady choreograficzne. Opracowaniem
programu zajê³a siê ni¿ej podpisana, do³¹czaj¹c kilka w³asnych tekstów
literackich. Wa¿na by³a pomoc rodziców uczniów-dotyczy³a ona g³ów-
nie przygotowania kostiumów dla m³odych aktorów. Teksty odtworzyli
cz³onkowie Szkolnego Teatru „Barka” (op. p. mgr M. Wilczok), kolêdy
œpiewa³ chór (op. p. mgr W. Sala), a uk³ady taneczne zaprezentowa³a
Grupa „Têcza” (op. p. mgr J. Sadowska). Nagrod¹ by³y spontaniczne
oklaski i s³owa aprobaty wypowiedziane przez pani¹ dyrektor szko³y
mgr S. Czapkê oraz przez wiernych, którzy zgromadzili siê 9 stycznia b.r.
w Koœciele Parafialnym w Kawêczynie.

Fragmenty „Jase³ek polskich” oraz referat „Symbole Bo¿ego Naro-
dzenia” (p. M. Wilczok) zosta³y zaprezentowane w miejscowej szkole
podczas uroczystego „Op³atka” (tu¿ przed przerw¹ œwi¹teczn¹).

Maria Wilczok

„Podzieliæ siê op³atkiem”
Powiedz mi co to znaczy?
To dobrze ¿yczyæ innym.
Dzieliæ siê radoœci¹
i uœmiechem czystym,
dobroci¹ i ¿yczliwoœci¹.

Tê piêkn¹ myœl dzieci z
Przedszkola w Wolicy Piaskowej
znaj¹ bardzo dobrze. Oprócz
zwyk³ych codziennych zajêæ uwra¿-
liwiane s¹ na potrzeby innych, szczególnie
s³abszych. Rozumiej¹, ¿e ich niepe³nosprawny rówieœnik to ta-
kie samo dziecko jak ka¿de inne, które pragnie siê uczyæ, bawiæ,
rozwijaæ swoje zdolnoœci i umiejêtnoœci. Dzieci ucz¹ siê otwartej
i szczerej postawy wobec ka¿dego cz³owieka, uwalniaj¹ siê od
przes¹dów wobec swoich niepe³nosprawnych rówieœników. Ro-
zumiej¹ ¿e „inni” nie s¹ inni ani gorsi. Uwielbiaj¹ sprawiaæ in-
nym radoœæ swoimi wystêpami oraz wykonywanymi upominka-
mi. W ubieg³ym roku podarowa³y uczestnikom DCA „ordery
uœmiechu” wrêczone przez Miko³aja, „cukierkowe kwiaty” z
okazji Dnia Godnoœci obchodzonego w maju b.r. Równie¿ z
okazji tegorocznych Miko³ajek oraz zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia postanowiliœmy wnieœæ trochê radoœci w ¿ycie
niepe³nosprawnych osób. Uœmiechniête dzieci obdarowa³y
uczestników piêknymi w³asnorêcznie wykonanymi anio³kami,
które mog³y zdobiæ choinkê lub stó³ wigilijny, sk³adaj¹c uczest-
nikom DCA œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia:

„...Aby s³oñce Wam œwieci³o
tak na co dzieñ, nie od œwiêta.
Niech Wam uœmiech siê rozgoœci
w naszej szarej codziennoœci”.
Tak niedu¿o trzeba, a mo¿na drugiemu przynieœæ radoœæ,

której tak bardzo brakuje w dzisiejszej zaganianej szarej rze-
czywistoœci. Pamiêtajmy o tym nie tylko w okresie Œwi¹t.

R. Daniel

Na wigilijnym stole zagoœci³y tradycyjne potrawy: barszcz z grzy-
bami, pierogi z kapust¹ i grzybami, ryba, kapusta z grochem, go³¹b-
ki, kompot z suszek. Jak podczas prawdziwej, rodzinnej wieczerzy
wigilijnej, nie zabrak³o wzruszaj¹cych ¿yczeñ, ³amania siê op³atkiem
i piêknych polskich kolêd, w wykonaniu chóru „Wanda” pod kie-

runkiem Stanis³awa Kotuli.
Na zakoñczenie, pod-

opieczni MGOPS otrzymali
okaza³e paczki ¿ywnoœciowe,
ufundowane przez organiza-

torów spotkania. Wigiliê dla osób sa-
motnych przygotowali pracownicy
MGOPS, pod kierunkiem Pani Zdzi-
s³awy Œwider, ze œrodków Urzêdu
Miejskiego. Wsparcia udzieli³o rów-
nie¿ parafialne ko³o „Caritas”.

Inf. w³asna

Niesiemy radoœæ innym

„Jase³ka polskie” w wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Kawêczynie.  Fot. R. Cio³kosz

Jase³ka polskie
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Piêkna sceneria i komplet widzów w go-
œcinnej dla wszystkich sali MGOK w Sêdzi-
szowie M³p., utwierdzi³y organizatorów w
przekonaniu, ¿e warto kontynuowaæ dzie³o
rozpoczête przed dwoma laty. Tegoroczny
konkurs przebiega³ pod has³em „Chwa³ê
Panu Bogu œpiewajmy w tym progu”.

Halina Szela – wicedyrektor liceum,
otwieraj¹c konkurs, nawi¹za³a do obcho-
dów Jubileuszu 60-lecia szko³y, kieruj¹cej siê
w pracy wychowawczej s³owami swojego pa-
trona ks. Piotra Skargi: „Kto OjczyŸnie swej
s³u¿y sam sobie s³u¿y”. S³u¿bê OjczyŸnie
mo¿na realizowaæ m.in. przez pielêgnowa-
nie jej zwyczajów, obrzêdów, siêganie do ko-
rzeni i kultywowanie staropolskich tradycji.

Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹ szanowni goœcie w osobach:
- p. Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszo-

wa M³p.
- p. Janina Ziemiñska – Zastêpca Wójta

Gminy Iwierzyce
- p. Pawe³ Kardyœ – Wicedyrektor Zespo³u

Szkó³ Zawodowych im. prof. K. Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p.

- p. Monika Szarek – Dyrektor Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.

- p. Kazimierz Popielarz – Dyrektor Miej-
skiego-Gminnego Oœrodka Kultury w Sê-
dziszowie M³p.

Wystêpy uczestników konkursu ocenia-
³o znakomite jury
- p. El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza

Sêdziszowa M³p. – przewodnicz¹ca jury
- p. Bogus³aw Kmieæ – Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej
- Ojciec Micha³ Draus – gwardian z klaszto-

ru OO kapucynów w naszym miasteczku
- ks. Artur Zi¹ber – katecheta z liceum
- p. Pawe³ Gnacek – nauczyciel muzyki w

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Prowadz¹ca szczególnie ciep³o powita-

³a uczestników konkursu i ich opiekunów
z zaprzyjaŸnionej Gminy Iwierzyce a tak¿e
reprezentantów szkó³ z terenu Gminy Sê-
dziszów M³p.

Serdeczne s³owa powitania do wszyst-
kich zebranych skierowa³ Burmistrz Miasta

p. K. Kie³b ¿ycz¹c mi³ych wra¿eñ i wspania-
³ych prze¿yæ.

Po oficjalnym otwarciu, powitaniu go-
œci, jury i uczestników do pracy przyst¹pi³y
prowadz¹ce konkurs Katarzyna Pos³uszna i
El¿bieta Szpara, które prezentowa³y wyko-
nawców i zaprasza³y ich do wystêpów.

Konkurs tradycyjnie odbywa³ siê w
dwóch kategoriach, a jego wyniki przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Pierwsza kategoria wiekowa (szko³y
podstawowe):
I miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y Podsta-

wowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
II miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y Podsta-

wowej w Bêdziemyœlu oraz zespó³ wokalny
ze Szko³y Podstawowej w Iwierzycach

III miejsce – Kamil Fr¹czek ze Szko³y Pod-
stawowej w Zagorzycach

Wyró¿nienia – Sylwia Szeliga ze Szko³y Pod-
stawowej w Wiœniowej, Patrycja Szeliga ze
Szko³y Podstawowej w Wiœniowej, Wiolet-

ta Basara ze Szko³y Podstawowej w Krzy-
wej, Grupa „Pastuszki” ze Szko³y Podsta-
wowej w Boreczku

Druga kategoria wiekowa ( gimnazja i szko-

³y ponadgimnazjalne):
I miejsce – zespó³ wokalny z LO w Sêdziszo-

wie M³p. oraz Ilona Panek z LO w Sêdzi-
szowie M³p.

II miejsce – Kinga Pazdan z Gimnazjum w
Zagórzycach Górnych

III miejsce – Karolina Róg z Gimnazjum w
Zagórzycach Górnych.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obydwu
kategoriach reprezentowaæ bêd¹ nasz¹
gminê 16 stycznia 2005r. w Powiatowym Prze-
gl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w Ropczycach.

Ogromn¹ radoœæ i wiele wzruszaj¹cych
prze¿yæ dostarczyli publicznoœci swoim wy-
stêpem wychowankowie Œrodowiskowego
Domu Pomocy Spo³ecznej w Wiercanach
i Dziennego Centrum Aktywnoœci w Sêdzi-
szowie M³p., którzy jak co roku odpowie-
dzieli na zaproszenie. Ich oryginalny wystêp
jury uhonorowa³o nagrod¹ specjaln¹.

Równie piêknie zaprezentowa³a siê ma³a
mieszkanka Wiercan Julia Pasela, która trady-
cyjnie zachwyci³a oryginalnoœci¹ swego wystê-
pu, odwag¹ na scenie i by³a swoist¹ maskotk¹
konkursu. Za swój pozakonkursowy wystêp
równie¿ otrzyma³a specjalne wyró¿nienie.

Konkurs uœwietni³ tak¿e wystêp Zespo³u
Pieœni i Tañca „Ma³e Rochy” z MGOK w Sê-
dziszowie M³p., pod kierownictwem p. Kry-
styny Szczerbiak. Piêkne kolêdy i pastora³ki,
kolorowe stroje oraz serdecznie uœmiech-
niête buzie ma³ych wykonawców wzbudzi³y
podziw widowni.

Na zakoñczenie Halina Szela podziêko-
wa³a:

- p. Burmistrzowi Sêdziszowa i dyrektoro-
wi MGOK za ufundowanie nagród

- p. Wójtowi Gminy Iwierzyce za pomoc fi-
nansow¹

- p. dyrektorowi MGOK za udostêpnienie sali
- pracownikom MGOK p. Krystynie Szczer-

biak, p. Edycie Winkowskiej, p. Helenie
Filipek, p. Paw³owi P³ocicy, p. Bartlomie-
jowi Œliwie za wszelk¹ pomoc w organiza-
cji konkursu

- pracownikom liceum p. Otylii W³odar-
skiej, p. Jolancie Ziobro i ks. Arturowi Zi¹-
berowi, którzy kolejny raz zaanga¿owali
siê w przygotowanie imprezy

Do zobaczenia za rok – z takimi odczu-
ciami wszyscy opuszczali salê konkursow¹.

Otylia W³odarska
Jolanta Ziobro

Halina Szela

III Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek

Okres Bo¿ego Narodzenia to piêkny czas, kiedy w Polsce kultywujemy staropolski
zwyczaj œpiewania kolêd i pastora³ek. Zwyczaj ten na sta³e wkomponowa³ siê tak¿e w kalen-
darz imprez kulturalnych naszej gminy. Wzorem lat ubieg³ych Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. i MGOK w Sêdziszowie M³p. zorganizowa³y III
Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. Impreza odby³a siê 12 stycznia 2005r.
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Policjanci z Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. obs³uguj¹
teren gminy Sêdziszów M³p. oraz przy udziale policjantów z Rewiru
Dzielnicowych w Iwierzycach, teren gminy Iwierzyce.
· gmina Sêdziszów M³p. obejmuje obszar o powierzchni 154,3 km2,

zamieszkuje w niej oko³o 22600 mieszkañców, obs³ugiwany jest
przez 24 policjantów,

· gmina Iwierzyce obejmuje obszar o powierzchni 65,6 km2, za-
mieszkuje w niej oko³o 7330 mieszkañców, obs³ugiwany jest przez
3 policjantów.
Ca³y teren dzia³ania obejmuje obszar o powierzchni 219,9 km2,

zamieszkiwany przez oko³o 29930 mieszkañców i obs³ugiwany przez
27 policjantów. Dla porównania pozosta³a czêœæ powiatu ropczyc-
ko-sêdziszowskiego obejmuje obszar o powierzchni 329,1 km2, za-
mieszkiwany przez oko³o 41620 mieszkañców.

Na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. w
okresie 12 miesiêcy 2004 r. zosta³o wszczêtych 512 postêpowañ przy-
gotowawczych, daje to spadek o 48 do roku 2003. Stwierdzono 558
przestêpstw co stanowi spadek o 1 do roku 2003. Wykryto natomiast
406 przestêpstw o 27 mniej ni¿ w roku 2003. Przestêpstwa ujawnione
na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. stanowi¹
38,4% ogó³u przestêpstw, pope³nionych na terenie powiatu ropczyc-
ko-sêdziszowskiego. W roku 2003 wskaŸnik ten wynosi³ 39,2%.

Wykrywalnoœæ ogólna wynios³a 71,9% i jest ni¿sza o 1,0% ni¿ w
roku 2003. W rozbiciu na Rewiry Dzielnicowych wykrywalnoœæ przed-
stawia siê nastêpuj¹co:
· Rewir Dzielnicowych w Iwierzycach – 67,0%
· Rewir Dzielnicowych w Sêdziszowie M³p. – 68,8%

Wykrywalnoœæ powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wynios³a
74,7%, natomiast województwa podkarpackiego 71,9%.

I. ANALIZA PRZESTÊPCZOŒCI

W grupie przestêpstw kryminalnych nast¹pi³ wzrost przestêpstw
stwierdzonych z 320 do 359, a wskaŸnik wykrywalnoœci wyniós³ 57,5%
i by³ wy¿szy o 1,2% od roku 2003. W sprawach o przestêpstwa go-
spodarcze nast¹pi³ spadek przestêpstw stwierdzonych z 37 do 23, a
wskaŸnik wykrywalnoœci wyniós³ 82,6% i by³ ni¿szy o 14,5% w porów-
naniu do roku 2003.

W 54 wypadkach drogowych zaistnia³ych na terenie miasta i
gminy Sêdziszów M³p. zginê³y 2 osoby, a 72 odnios³y obra¿enia cia-
³a. Odnotowano 213 kolizji drogowych.

W 2004 roku zakoñczono ogó³em 526 postêpowañ przygoto-
wawczych, spoœród których, na 318 podejrzanych, skierowano do
Prokuratury Rejonowej w Ropczycach 311 wniosków o objêcie
aktem oskar¿enia. Natomiast czterech podejrzanych zosta³o tym-
czasowo aresztowanych. Na 6 nieletnich, którzy pope³nili 19 czy-
nów karalnych, skierowano do S¹du Rodzinnego i Nieletnich w
Ropczycach wnioski o rozpatrzenie. Podstawê wszczêcia postêpo-
wañ przygotowawczych stanowi³y poni¿sze zawiadomienia:
· 231 wszczêto na podstawie zawiadomieñ osoby pokrzywdzonej,

zawiadomieñ instytucji lub innych osób,
· 176 wszczêto na podstawie ujêcia na gor¹cym uczynku, na podstawie

materia³ów operacyjnych, w wyniku akcji lub operacji policyjnych,
· 4 ustalono w toku prowadzonego postêpowania przygotowaw-

czego,
· 115 inna podstawa wszczêcia.

II. ANALIZA WYKROCZEÑ
W okresie 2004 roku na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w

Sêdziszowie M³p. odnotowano 3663 wykroczenia w tym:
· na³o¿ono 507 mandatów karnych na kwotê 69480 z³,
· pouczono 2893 osoby,
· przeprowadzono 263 postêpowania administracyjne, z czego 148

skierowano do S¹du Grodzkiego w Ropczycach celem rozpatrze-
nia, a 115 umorzono z braku cech wykroczenia, b¹dŸ z powodu
niewykrycia sprawcy wykroczenia, 48 postêpowañ administracyj-
nych przeprowadzili policjanci z Rewiru Iwierzyce.

Ponadto zatrzymano 31 praw jazdy oraz 96 dowodów rejestracyj-
nych.
W aresztach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych za pope³-

nione przestêpstwa i wykroczenia oraz re-
alizuj¹c polecenia S¹dów i Prokuratur, za-
trzymano 281 osób, z czego 95 odwiezio-
no do izby wytrzeŸwieñ w Rzeszowie. Dla
S¹dów, Prokuratur oraz innych uprawnio-
nych organów sporz¹dzono 386 wywiadów.

Dzielnicowi, w ramach odwiedzin po-
sesyjnych, 691 razy odwiedzili mieszkañców
naszej gminy, pomagaj¹c rozwi¹zywaæ bie-
¿¹ce problemy. W ramach programów
profilaktycznych jak: „Bezpieczne Miasto”
i „Bezpieczna Szko³a” dzielnicowi uczest-
niczyli w 56 spotkaniach z doros³ymi miesz-
kañcami jak te¿ z uczniami w szko³ach. W
ramach tych spotkañ poruszano proble-
matykê bezpieczeñstwa, zagro¿eñ zwi¹za-
nych z patologiami jak pijañstwo, narko-
mania, zagro¿eniami w trakcie dojazdu
dzieci do szkó³, pobytem w miejscu gro-
madzenia siê du¿ej liczby osób itp.

Przeprowadzono 4535 ró¿nego rodza-
ju interwencji, z czego 437 to interwencje
domowe. W 14 przypadkach sprawców
przemocy w rodzinie objêto specjalnym
nadzorem, a w czterech przypadkach wsz-
czêto postêpowania przygotowawcze o
znêcanie nad cz³onkami rodziny. Do Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-

koholowych w Sêdziszowie M³p. skierowano 17 wniosków o lecze-
nie odwykowe.

III. OCENA I WNIOSKI
£¹cznie, w Komisariacie Policji w Sêdziszowie M³p., w analizo-

wanym okresie zarejestrowano 472 przestêpstwa, z czego 361 po-

Wybrane kategorie przestêpstw 2004r. 2003r. +/-
– Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu 10 20 -10
– Przestêpstwa przeciwko mieniu 246 263 -17
– Uszczerbek na zdrowiu (art. 156, 157 KK) 4 14 -10
– Bójka lub pobicie (art. 158, 159 KK) 5 6 -1
– Zgwa³cenie (art. 197 KK) 0 1 -1
– Kradzie¿ cudzej rzeczy (art. 275 §1, 278, 279 §1 KK) 73 96 -23
– Kradzie¿ i kradzie¿ poprzez w³amanie, samochodu
(art. 278 §1, 279 §1 KK) 0 9 -9
– Kradzie¿ z w³amaniem (art. 279 KK) 92 94 -2
– Rozbój, kradzie¿ rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze
(art. 280, 281, 282 KK) 6 6 0
   w tym z broni¹ (art. 280 §2 KK) 1 0 +1
– Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu
(art. 222 §1, 223-225, 226 §1 i 3 KK) 5 3 +2
– Ustawa z dn.24.04.1997r.o przeciwdzia³aniu narkomanii 32 0 +32
– Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art.296-306 KK) 4 8 -4
– Przestêpstwa drogowe
(art.160 §1 i 3, 173, 174, 177, 178a, 179, 180 KK) 154 175 -21
– Prowadzenie pojazdu przez osobê w stanie nietrzeŸwym
(art. 178 a §1 i 2 KK) 145 165 -20
– Przestêpstwa korupcyjne
(art.228, 229, 230, 230a, 231, 250a, 296ab KK) 0 5 -5

SPRAWOZDANIE O STANIE BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO
ORAZ SKUTECZNOŒCI DZIA£ANIA KOMISARIATU POLICJI

W SÊDZISZOWIE M£P. W 2004 r.
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pe³nionych zosta³o na terenie Rewiru Dzielnicowych w Sêdziszowie
M³p., a 111 na terenie Rewiru Dzielnicowych w Iwierzycach. Da³o
to œrednio 90 przestêpstw na dzielnicach w Sêdziszowie M³p. i 55 w
Iwierzycach. Faktyczna iloœæ przestêpstw dokonanych na poszcze-
gólnych dzielnicach przedstawia siê nastêpuj¹co:
· Dzielnica nr I – 71 przestêpstw stwierdzonych, 49 wykrytych, wy-

krywalnoœæ – 57,6%
· Dzielnica nr II – 152 przestêpstwa stwierdzone, 125 wykrytych,

wykrywalnoœæ – 77,6%
· Dzielnica nr III – 74 przestêpstwa stwierdzone, 49 wykrytych, wy-

krywalnoœæ – 59,8%
· Dzielnica nr IV – 64 przestêpstwa stwierdzone, 48 wykrytych, wy-

krywalnoœæ – 72,7%
· Iwierzyce – 111 przestêpstw stwierdzonych, 77 wykrytych, wykry-

walnoœæ – 67,0%
Da³o to wykrywalnoœæ dla Komisariatu Policji w Sêdziszowie

M³p. 68,8%, dla Rewiru Dzielnicowych w Iwierzycach 67,0%. Ogól-
na wykrywalnoœæ dla ca³ego obs³ugiwanego terenu wynios³a 71,9%
i jest ni¿sza o 1,0% w stosunku do roku 2003.

Najbardziej zagro¿onym terenem jest teren miasta, a w szcze-
gólnoœci dzielnica nr II, obs³ugiwana przez starszego sier¿anta Bog-
dana Dar³aka, zamieszka³a przez oko³o 4500 osób, obejmuj¹ca swym
zasiêgiem teren w obrêbie ulic: 3-go Maja, Blich, Polna, Rynek,
Bednarska, Wyspiañskiego, Szkarpowa, Koœciuszki, Krótka, Cicha,
Sportowa, Szeroka, Garncarska, Jana Paw³a II, Ks. Maci¹ga, Kwia-
towa, Warzywna, Pi³sudskiego, Osiedle 1000-lecia z ulicami: Kocha-
nowskiego, Sienkiewicza, 1000-lecia, Letni¹, S³owackiego, Staszica,
Prusa, Reja, Ko³³¹taja, Mickiewicza; Po³udniowa, Kolbuszowska,
Olszana, Grunwaldzka, Wincentego Witosa, Ksiê¿omost, Rzeszow-
ska oraz czêœæ trasy E-4 wraz z so³ectwami Kawêczyn, Krzywa i Wo-
lica £ugowa. 152 przestêpstwa stanowi 42,1% wszystkich przestêpstw
odnotowanych na terenie miasta i gminy.

Kolejn¹ dzielnic¹ jest dzielnica nr III, obs³ugiwana przez aspi-
ranta Marka Guniê, zamieszka³a przez oko³o 4850 osób, obejmuj¹-
ca swym zasiêgiem teren w obrêbie ulic: Osiedle 500-lecia, Party-
zantów, Piekarska, Ogrodowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Ar-
mii Krajowej, Kolejowa, Solidarnoœci, Profesora Kota, Ks. J. Gra-
nickiego, Kardyna³a Wyszyñskiego, Konopnickiej, G³owackiego,
£ugowa, Rêdziny, Piaskowa, Osiedle Barbary, W. Szymborskiej, Œw.
Franciszka, Œw. Klary, Œw. Barbary, Ks. P. Sapeckiego oraz so³ectwa
Wolica Piaskowa, Boreczek, Ruda, Cierpisz, Czarna. 74 przestêp-
stwa stanowi¹ 25,8% wszystkich przestêpstw odnotowanych na te-
renie miasta i gminy.

Trzeci¹, co do zagro¿enia, jest dzielnica nr I, obs³ugiwana przez
sier¿anta sztabowego Janusza Pisulê, zamieszka³a przez oko³o 5500
osób, obejmuj¹ca swym zasiêgiem teren w obrêbie ulic: Weso³a,
Fabryczna, Jana Kroczki, Borkowska, Dworzec PKP i PKS, Dzia³ko-
wa, S³oneczna, Osiedle M³odych, so³ectwo Borek Wielki. 71 prze-
stêpstw stanowi 24,5% wszystkich przestêpstw odnotowanych na
terenie miasta i gminy.

Najbardziej bezpieczn¹ co do zagro¿enia przestêpczoœci¹ jest
dzielnica nr IV, obs³ugiwana przez starszego posterunkowego Ro-
mana Gratkowskiego, zamieszka³a przez oko³o 5400 osób, obejmu-
j¹ca swym zasiêgiem teren w obrêbie ulic: Wêglowskiego, czêœæ tra-
sy E-4 do ul. Weso³ej oraz so³ectwa Góra Ropczycka, Zagorzyce,
Szkodna. 64 przestêpstwa stanowi¹ 21,5% wszystkich przestêpstw
odnotowanych na terenie miasta i gminy.

Ca³y rewir obs³ugiwany jest przez czterech dzielnicowych. Dziel-
nice podzielone s¹ tak w terenie, aby ka¿dy z dzielnicowych obs³u-
giwa³ czêœæ miasta Sêdziszowa M³p. oraz stosown¹ liczbê so³ectw.
Nadal dominuj¹ sprawy zwi¹zane z kradzie¿ami mienia, w³amania-
mi, uszkodzeniami cia³a oraz kierowaniem pojazdami w stanie nie-
trzeŸwoœci. Zdarzenia kryminalne typu w³amania b¹dŸ kradzie¿e,
najczêœciej ujawniane s¹ w godzinach porannych, a wiêc najpraw-
dopodobniej dokonywane pod os³on¹ nocy. Spo¿ywanie alkoholu
jest najczêœciej przyczyn¹ uszkodzeñ cia³a i w wiêkszoœci przypad-
ków wystêpuje na terenie miasta Sêdziszowa i ma to zwi¹zek z gro-
madzeniem siê w jednym miejscu wiêkszej iloœci osób.

W okresie wa¿niejszych œwi¹t, w rejonach odbywaj¹cych siê dys-
kotek, planowane by³y dzia³ania, maj¹ce na celu ograniczenie prze-
stêpstw drogowych pope³nianych przez nietrzeŸwych kieruj¹cych
jak i pieszych. Przeprowadzono tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu ogra-
niczenie kradzie¿y kieszonkowych na bazarze w Sêdziszowie M³p.

Dzia³ania te przyczyni³y siê do spadku tych zdarzeñ. Wprowadzono
dodatkowe s³u¿by nocne maj¹ce na celu ograniczenie iloœci w³a-
mañ do obiektów i to te¿ mia³o wp³yw na ograniczenie przestêp-
czoœci o czym œwiadczy spadek wszczêtych postêpowañ przygoto-
wawczych o 48 w porównaniu do roku 2003. Policjanci uczestniczy-
li tak¿e w d³ugofalowych dzia³aniach narzuconych przez KWP typu
„Pomiar”, „Prêdkoœæ”, „Pieszy”, które skutkowa³y stosown¹ iloœci¹
na³o¿onych mandatów karnych. Podjêto sta³¹ wspó³pracê z pras¹
lokaln¹ „Biuletyn Sêdziszowski”, gdzie w sta³ej rubryce informowa-
no o zagro¿eniach i przedsiêwziêciach jakie podejmowane by³y
przez policjantów z Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.

Nadal brak jest pe³nej obsady s³u¿b patrolowych w systemie
ca³odobowym i braki te uzupe³niane s¹ przez dzielnicowych w go-
dzinach popo³udniowych, stosuj¹c ³¹czone patrole dzielnicowego
z policjantem Zespo³u Patrolowego lub Referatu Kryminalnego.
Przez pierwszy, drugi i czwarty kwarta³ 2004 roku, Komisariat Poli-
cji w Sêdziszowie M³p. zasilony by³ dwoma policjantami OP KWP
Rzeszów, a w sezonie wakacyjnym czterema, co pozwoli³o w prawi-
d³owy sposób zabezpieczyæ ca³odobowo s³u¿bê prewencyjn¹ na
terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p., a tak¿e gminy Iwierzyce.

Maj¹c na uwadze istniej¹ce zagro¿enia, potrzeby lokalne, ocze-
kiwania spo³eczne, wnioski wyp³ywaj¹ce z oceny rocznej planu, bie-
¿¹cej analizy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz
koniecznoœci poprawy skutecznego dzia³ania Policji nale¿y:
· Podnieœæ poziom wykrywalnoœci ogólnej i kryminalnej przestêpstw,
· Prowadziæ w dalszym ci¹gu wzmo¿one dzia³ania operacyjne i pre-

wencyjne w celu ograniczenia w³amañ i kradzie¿y,
· Podnieœæ jakoœæ pracy operacyjnej zw³aszcza w zakresie wspó³pra-

cy z osobowymi Ÿród³ami informacji,
· Ograniczyæ przestêpczoœæ i negatywne zachowania nieletnich w

tym dotycz¹ce narkotyków. Œciœle wspó³pracowaæ ze wszystkimi
podmiotami zainteresowanymi zminimalizowaniem negatywnych
skutków narkomanii,

· Podnieœæ poziom i jakoœæ czynnoœci dochodzeniowo-œledczych
podejmowanych na miejscu zdarzenia,

· Przeprowadzaæ wzmo¿one dzia³ania prewencyjne na terenie dziel-
nic w celu ograniczenia przestêpstw pospolitych oraz wykroczeñ,
które s¹ najbardziej dotkliwe dla mieszkañców,

· Prowadziæ kampaniê informacyjn¹ spo³eczeñstwa na temat za-
gro¿eñ oraz miejsc i instytucji gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc, d¹¿yæ
do tworzenia grup samopomocowych typu „S¹siedzka czujnoœæ”,

· Zwiêkszyæ skutecznoœæ dzia³añ poszukiwawczych za osobami ukry-
waj¹cymi siê przed wymiarem sprawiedliwoœci,

· W dalszym ci¹gu kontynuowaæ program „Bezpieczna Szko³a” jak
te¿ podobne bloki programowe, w³¹czaj¹c do jego realizacji or-
ganizacje spo³eczne, instytucje publiczne, osoby prywatne oraz
samorz¹dy,

· Wypracowaæ na terenie gminy zasady i sposoby nawi¹zywania kon-
taktów przez mieszkañców z w³aœciwymi dzielnicowymi, uwzglêd-
niaj¹c miêdzy innymi sta³e dy¿ury na terenie swojej dzielnicy,

· Podejmowaæ dzia³ania w celu poprawy warunków pracy policjan-
tów i pracowników cywilnych KP, a w szczególnoœci d¹¿yæ do wy-
miany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem
ciep³a, jak równie¿ stolarki okiennej i drzwiowej w budynku KP.
Dbaæ o w³aœciw¹ atmosferê pracy oraz przestrzegaæ przepisów
p.po¿. i BHP,

· Na bie¿¹co wspó³pracowaæ z s¹siednimi jednostkami w celu wy-
miany informacji, wspó³dzia³aæ w zakresie zwalczania przestêpstw
kryminalnych,

· Utrzymaæ w³aœciw¹ komunikacjê pomiêdzy s³u¿bami Gminy wy-
pracowuj¹c nowe procedury wspó³dzia³ania,

· Wspó³dzia³aæ z Zarz¹dem Miasta i Gminy, Rad¹ Miejsk¹ oraz
Gminnym Centrum Kierowania w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja powy¿szych celów winna przyczyniæ siê do poprawy
dotychczasowego stanu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
osobistego mieszkañców miasta i gminy w 2005 roku.

Opracowa³:
Komendant Komisariatu Policji

w Sêdziszowie M³p.
Aspirant Sztabowy Stanis³aw Muszytowski
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W finale ogólnopolskiego konkursu
og³oszonego przez Narodowy Bank Polski i
Bibliotekê Narodow¹ Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Ropczycach zdoby-
³a nagrodê g³ówn¹ 10 000 z³ oraz pami¹tko-
wy dyplom

Upraszczaj¹c, tak mo¿na podsumowaæ
czteromiesiêczne zabiegi organizacyjne na-
szej biblioteki. Po wys³aniu programu edu-
kacyjnego na pierwszy etap konkursu, pla-
cówka zyska³a dofinansowanie 4900 z³ co
pozwoli³o na rozpoczêcie realizacji nakre-
œlonych w projekcie zadañ. Trudnoœæ w pro-
pagowaniu wiedzy ekonomicznej wœród
m³odzie¿y polega na tym, ¿e trzeba j¹ prze-
kazywaæ w sposób atrakcyjny, czyli oddzia³y-
wuj¹cy na wyobraŸniê. Aby sprostaæ myœli
przewodniej konkursu „Z ekonomi¹ na ty”,
rozbudowaliœmy praktyczn¹ stronê zajêæ
edukacyjnych organizuj¹c wycieczki do wie-
lu firm naszego regionu.

Postawiliœmy przede wszystkim na uczest-
nictwo m³odzie¿y. Nasz blok edukacyjny nosi³
has³o „Przedsiêbiorca to ktoœ taki jak Ty”.

Warto podkreœliæ, ¿e teoretyczna czêœæ
programu by³a prowadzona przez fachow-
ców z du¿ym polotem pedagogicznym.

W dzia³ania naszej placówki w³¹czy³o siê
wielu wyk³adowców, którzy nieodp³atnie na

licznych sympozjach i
warsztatach wyjazdo-
wych dzielili siê z
uczestnikami spotkañ
swoj¹ fachow¹
wiedz¹.

Tradycyjnie, Fina³owi Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej w Sêdziszowie
(10.12.2004r.) towarzyszy³a wystawa prac
plastycznych. Tym razem by³y to akwarele i
rysunki Andrzeja ̄ urada. Jest to bardzo cie-
kawa, a nieznana szerzej, postaæ polskiego
panteonu sztuki- st¹d postanowi³em jeszcze
do niej wróciæ.

Stanis³aw ¯urad urodzi³ siê w 1922 r. w
woj. poznañskim, dzieciñstwo spêdzi³ na te-
renach dzisiejszej Bia³orusi, w okolicach
Pru¿an. Ojciec jego by³ osadnikiem wojsko-
wym, by³ nawet so³tysem. Syn od m³odoœci
wykazywa³ talent do pêdzla. Pod wp³ywem
stryja zafascynowa³ siê malarstwem Kossaka
i Micha³owskiego. Pos³ugiwa³ siê akwarel¹,
rysowa³ wêglem i tuszem. Wychowany na
Kresach Wschodnich, przesi¹k³ specyficzna
poetyk¹ i melancholi¹ tamtych terenów.
Sielskie dzieciñstwo zburzy³ rok 1939, kiedy
to napad³a na Polskê Armia Czerwona.
Wœród wielu okrucieñstw w jego pamiêæ
zapad³ los ulubionego ogiera, bia³ej maœci.
Otó¿ skonfiskowa³a go armia radziecka, ten
jednak po trzech miesi¹cach zdo³a³ uciec z
niewoli i dotrzeæ do „domu”: tam sam nie
wiedzia³ jak wyraziæ swoj¹ radoœæ, r¿a³, pry-
cha³. Niestety radziecka rêka sprawiedliwo-
œci go dosiêg³a – tego wychudzonego, wy-

nêdznia³ego, a jeszcze wci¹¿
piêknego araba zastrzeli³ czer-
wonoarmista. W³aœnie temu
wydarzeniu jest poœwiêcony ob-
raz z 1952 r. pt. „Przewodnik
stada”.

Pan Stanis³aw prze¿y³ oku-
pacjê radzieck¹ i niemieck¹ dziêki swojemu
talentowi: rysowa³ ¿o³nierzy, scenki rodza-
jowe, krajobrazy, sceny bitewne… . To w³a-
œnie z tego okresu pochodz¹ „JeŸdziec w
skoku”(1941), „Harcerz na koniu z meldun-
kiem”(1941), „Rolnik kopie ziemnia-
ki”(1941).

Po II wojnie œwiatowej studiowa³ w Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krakowie. Pomaga³
mu prof. Czes³aw Rzepiñski, który skierowa³
Stanis³awa do pracowni prof. Hanny Rudz-
kiej- Cybisowej. Dyplom malarstwa uzyska³ w
1952roku. Przez d³ugie lata mieszka³ i praco-
wa³ we Wroc³awiu jako nauczyciel wychowa-
nia plastycznego. Jakiœ czas zamieszka³ w Szew-
nych, ma tam dom i ci¹gle marzy o powrocie
do Polski. Malowa³, wystawia³ prace w kraju,
w USA, Francji, Hiszpanii,, RFN, gdzie zdo-
bywa³ nagrody i wyró¿nienia.
W tym okresie (tj. po II wojnie œwiatowej-
JF) do g³osu dosz³a jego druga pasja: mode-
larstwo. Najwiêksze sukcesy odnosi³ w kon-
kurencji modeli lataj¹cych o napêdzie gum-
kowym. W 1958r. w Neustadt w Austrii zdo-
by³ mistrzostwo œwiata, przy okazji ustano-
wi³ rekord Polski w d³ugoœci lotów modeli o
napêdzie gumkowym. Wygrywa³ zawody w
modelach lataj¹cych w Chicago w USA, w
Liverpool i jego kariera modelarska zakoñ-

WystawaStanis³awa ¯urada

czy³a siê w 1981r. w ZSRR na górze Ararat:
akwarela „Zawody modelarskie”. Najwiêcej
spoœród ponad tysi¹ca obrazów jest poœwiê-
conych zabytkowym œwi¹tyniom. Czêsto by³a
to jedyna dokumentacja tych pere³ek ar-
chitektury. Na Zachodzie Europy by³ wziê-
tym portrecist¹; malowa³ m.in. kanclerzy
Niemiec Konrada Adenauera czy Helmu-
tha Kohla. By³ bardzo uparty w d¹¿eniu do
za³o¿onego celu, kiedy chcia³ zrobiæ wysta-
wê w Lourdes, a gospodarze obiektu nie
chcieli siê na to zgodziæ, to tak uj¹³ rozmow¹
i obietnic¹ sportretowania przeoryszy klasz-
toru, ¿e wystawa odby³a siê bez problemu.
Bywa³ w Rzymie, gdzie podarowa³ Janowi
Paw³owi II jeden ze „swoich” koœció³ków.
Dowodem tego wydarzenia by³y zdjêcia i
piêkny list do Ojca Œwiêtego.

Nie wspomnia³em jeszcze o jednej jego
pasji to jest muzyce, a sciœlej œpiewie i grze
na gitarze. Zwykle w czasie ka¿dej wystawy
muzyka w jego wykonaniu by³a t³em dla prac
plastycznych. Niestety w czasie wystawy w
Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sê-
dziszowie M³p. ¯ona pana Stanis³awa prze-
bywa³a w szpitalu w Niemczech, dlatego
autor musia³ przy niej czuwaæ. Nam pozo-
sta³o podziwiaæ prace plastyczne… .

Obecnie Stanis³aw ̄ urad mieszka w Gar-
misch-Partenkirchen. Przepiêkny widok, jaki
roztacza siê z jego domu nie jest w stanie
przelicytowaæ widoków stron ojczystych.
W³aœnie twórczoœæ takiego autora zawita³a
do Sêdziszowa M³p. Dodaæ wypada – do-
brze, ¿e zawita³a…

Jan Flisak

uczestników programu znalaz³ siê pe³ny
przekrój spo³eczny. Poczynaj¹c od bezro-
botnych przez m³odzie¿ szkoln¹, niepe³no-
sprawnych a skoñczywszy na m³odzie¿y aka-
demickiej równie¿ takiej, która wypoczywa-
³a na wakacjach w naszym regionie.

Wœród tegorocznych laureatów konkur-
su rozdzielono piêæ nagród g³ównych. Na-
szej bibliotece jako pierwszej wrêczono tê
presti¿ow¹ nagrodê. Po czêœci oficjalnej w
kuluarowych rozmowach jak równie¿ w ko-
munikacie komisji konkursowej organizato-
rzy podkreœlali, ¿e blok edukacyjny ropczyc-
kiej biblioteki zyska³ wœród jurorów naj-
wy¿sz¹ ocenê. Stanowi to dodatkow¹ satys-
fakcjê dla pracowników PiMBP w Ropczy-
cach. Pomijaj¹c jednak konkursow¹ rywali-
zacjê to równie buduj¹cym jest fakt, ¿e dziêki
naszemu programowi edukacji ekonomicz-
nej wielu m³odych ludzi poczu³o siê znacz-
nie pewniej w labiryncie ekonomicznych
pojêæ, uwarunkowañ i zjawisk.

Nagrodê zgodnie z wymogami organi-
zatorów konkursu przeznaczymy na zakup
ksi¹¿ek z dziedziny ekonomii oraz kompu-
teryzcjê.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do korzystania z poszerzo-
nej bazy Ÿród³owej naszej biblioteki. Dyrek-
tor i pracownicy PiMBP w Ropczycach za
poœrednictwem Waszej gazety pragn¹ z³o-
¿yæ gor¹ce podziêkowania wszystkim wspó³-
twórcom nagrodzonego programu eduka-
cji ekonomicznej.

H. Róg

Ogólnopolski konkurs „Z ekonomi¹ na ty”

G³ówna nagrodaG³ówna nagroda
dla ropczyckiej biblioteki

Od lewej Dyrektor BN – Micha³ Jagie³³o, Prezes NBP – Leszek
Balcerowicz, Dyrektor PiMBP – Stanis³awa Kochañska, Koor-
dynator Projektu – Gra¿yna WoŸny

Lista wspó³tworz¹cych nasze dzia³ania
edukacyjne, a tak¿e sponsorów wspieraj¹-
cych ten program znajduje siê na stronie
internetowej biblioteki: www.ropczyce.itl.pl

Koordynator projektu mgr Gra¿yna
WoŸny do³o¿y³a wielu starañ, by wœród
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Zespó³ Pieœni i Tañca
„Rochy” powsta³ w 1990 roku
z inicjatywy dyrektora Miej-
sko-Gminnego Oœrodka Kul-
tury w Sêdziszowie M³p., Ka-
zimierza Popielarza. Organi-
zacj¹ grupy tanecznej zajê³a
siê Krystyna Szczerbiak , a
kapeli muzycznej – Jan Przy-
bek, którzy pracuj¹ z zespo-
³em do chwili obecnej. We
wrzeœniu 2005 roku „Rochy”
bêd¹ œwiêtowaæ Jubileusz 15-
lecia swojej dzia³alnoœci.
Koncerty Jubileuszowe od-
bêd¹ siê 23 i 24 wrzeœnia 2005
roku na scenie Miejsko-
Gminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p.

W swojej 15 letniej historii Zespó³ prze¿y-
wa³ lepsze i gorsze chwile, ale najwa¿niejsze
jest to, ¿e istnieje i dzia³a nadal, a obecna
forma taneczna i iloœæ cz³onków pozwalaj¹
mieæ nadziejê na d³ugie lata aktywnej i twór-
czej pracy.

Przez grupê taneczn¹ przewinê³o siê po-
nad trzystu tancerzy, niektórzy z nich tañcz¹
od samego pocz¹tku, a Koncert Jubileuszowy
bêdzie dla nich zapewne sympatycznym zakoñ-
czeniem kilkunastoletniej przygody z tañcem.

Zespó³ skojarzy³ kilka par ma³¿eñskich,
które nadal utrzymuj¹ ¿ywe kontakty z ak-
tualn¹ grup¹ i zamierzaj¹ kontynuowaæ tra-
dycje rodzinne przysy³aj¹c na zajêcia tanecz-
ne swoje potomstwo, które zasili grupê dzie-
ciêc¹ „Rochów”.

Obecnie w Zespole funkcjonuj¹ dwie
grupy dzieciêce, licz¹ce 50 tancerzy, grupa
gimnazjalna – 25 osób i grupa studencka –
20 osób, oraz kapela muzyczna, która w pod-
stawowym sk³adzie liczy 8 osób, ale w naj-
bli¿szym czasie zostanie rozbudowana o gra-
j¹ce dzieci i m³odzie¿, z którymi od roku
systematycznie pracuje kierownik kapeli.

Zespó³ w swoim repertuarze ma zarów-
no tañce regionalne jaki i narodowe, a tak-
¿e widowiska teatralno-taneczne i obrzêdo-
we. Koncertowa³ w kraju i zagranic¹, zdo-
bywa³ liczne nagrody i wyró¿nienia:
- 1996 r. – III nagroda w Ogólnopolskim

Przegl¹dzie Zespo³ów Pieœni i Tañca „Spo-
tkanie z tañcem” – Rzeszów

- 1996 r. – II nagroda w I Miêdzywojewódz-
kich Konfrontacjach Zespo³ów Pieœni i
Tañca – Starachowice

- 1997 r. – III nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie „O wolborsk¹ krajkê” – Wol-

bórz
- 1998 r. – I nagroda w II Miêdzywojewódz-

kich Konfrontacjach Zespo³ów Pieœni i
Tañca – Starachowice

- 2000r. – wyró¿nienie w Miêdzywojewódz-
kim Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych
– Kolbuszowa

- 2004 r. – udzia³ w Przegl¹dzie Zespo³ów
Tanecznych „Pasikonik” – Mielec – „Ma³e
Rochy”

- 2004 r. – udzia³ w VII Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Dzieciêcych Zespo³ów Folklory-
stycznych „Lasowiaczek” – Stalowa Wola

Ponadto zespó³ bra³ udzia³ i zdobywa³ na-
grody w Miêdzynarodowych Festiwalach
Folklorystycznych :

- Litwa 1997r. i 2000r.
- Sardynia, Austria – 1998 r.
- W³ochy – 1999 r., 2001 r.
- Niemcy – 2002 r.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ o nagraniach
telewizyjnych dla TVP Rzeszów – „Spotka-
nia z folklorem” i TVP Katowice – „Tañce
rzeszowskie” oraz nagraniach dla Radia
Rzeszów. Du¿¹ satysfakcjê sprawia nam fakt,
¿e tancerze, którzy wyje¿d¿aj¹ na wy¿sze
uczelnie do Rzeszowa, Krakowa i Warszawy
tañcz¹ i radz¹ sobie doskonale w renomo-

wanych zespo³ach studenckich, takich jak:
„Po³oniny”, „Resovia Saltans”, „Krakus”, „S³o-
wianki”, „Promni”.

Od dwóch lat w zespole nastêpuje wy-
miana pokoleñ, która zaowocowa³a powsta-
niem grupy dzieciêcej. „Ma³e Rochy” pre-
zentowa³y siê ostatnio na Wojewódzkim Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Tanecznych „Pasikonik”
w Mielcu oraz na VII Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Dzieciêcych Zespo³ów Folklory-

stycznych „Lasowiaczek” w Stalowej Woli, a
Tañce Starej Warszawy w ich wykonaniu
spotka³y siê z gor¹cym przyjêciem i aplau-
zem publicznoœci. Sprawi³o nam to ogromn¹
przyjemnoœæ, tym wiêksz¹, ¿e wraz z nami w
Stalowej Woli wystêpowa³y zespo³y z ca³ej
Polski, maj¹ce ogromne tradycje, a za sob¹
wiele koncertów w kraju i zagranic¹. Oby
tak dalej.

Krystyna Szczerbiak

PS. Zapraszamy wszystkich chêtnych, by³ych
tancerzy ZPiT „Rochy” na próby przygoto-
wawcze do Koncertu Jubileuszowego, któ-
re odbywaj¹ siê w ka¿dy ostatni pi¹tek mie-
si¹ca, o godz. 20.00, w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p.

FERIADA 24.01 - 29.01. 2005 r.
Organizator:

MIEJSKO-GMINNY OŒRODEK KULTURY W SÊDZISZOWIE M£P.

24.01. (Poniedzia³ek)
11.00 – 14.00 ,,FERIE Z KSI¥¯K¥” – spotkanie w bibliotece.

25.01. (Wtorek)
10.00 – 13.00 ,,MAGICZNE POKOJE” – gry, konkursy i zabawy integracyjne

26.01. (Œroda)
10.00 – 13.00 ,,PÊDZLEM I FARB¥” – cz. I (zajêcia plastyczne)

27.01. (Czwartek)
16.00 – 19.00 ,,BAL PRZEBIERAÑCÓW” – dla dzieci (MGOK – sala lustrzana)

28.01. (Pi¹tek)
10.00 – 13.00 „PÊDZLEM I FARB¥” – cz. II (zajêcia plastyczne)

29.01. (sobota)
10.00 – 12.00 ,,PORANEK FILMOWY” – projekcja bajek dla dzieci (WSTÊP WOLNY)

ZAPRASZAMY

Zespo³u
Pieœni
i Tañca
„Rochy”W

cz
or
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id
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œ

„Rochy” wczoraj. Fot K. Szczerbiak
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· 14 listopada 2004r – uczennica klasy IIe
Dorota Pusz bra³a udzia³ w castingu
w Warszawie do kolejnego etapu pro-
gramu „Idol”. Jej wystêp ocenia³o zna-
ne jury w osobach: El¿bieta Zapendow-
ska, Jacek Cygan, Robert Leszczyñski,
Kuba Wojewódzki. Wystêp uczennicy by³
efektem jej przejœcia przez wstêpne eli-
minacje do tego programu, które od-
by³y siê w Ropczycach 22 lipca 2004r.

· 28 listopada 2004r – uczeñ klasy Ia Bar-
t³omiej Paœko reprezentowa³ szko³y po-
nadgimnazjalne województwa podkar-
packiego w Ogólnopolskim Pó³finale Te-
leturnieju „Na Olimpijskim Szlaku” w
Bia³ymstoku. Uczeñ wczeœniej pomyœl-
nie zaliczy³ eliminacje szkolne a w kon-
kursie wojewódzkim przeprowadzonym

W bie¿¹cym roku szkolnym odby³a siê II Edycja Ogólnopol-
skiego Programu Wspierania Szkó³ „Nowoczeœnie do Europy” or-
ganizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne „OPERON” z
Gdyni.

Program przeznaczony jest dla wszystkich szkó³ ponadgimna-
zjalnych a jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych pol-
skiej m³odzie¿y w Unii Europejskiej poprzez tworzenie nowocze-
snego zaplecza dydaktycznego w szko³ach. W ramach tegorocznej
edycji programu szko³y mog³y otrzymaæ nastêpuj¹ce wyposa¿enie:
zestaw komputerowy, kserokopiarkê, magnetowid, rzutnik pisma,
telewizor, ekran lub odtwarzacz DVD. Beneficjentami mia³o zostaæ
100 szkó³ ponadgimnazjalnych.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p. – tak jak kilkaset innych szkó³ z Polski – zg³osi³o swój udzia³ w
programie sk³adaj¹c wniosek o przyznanie zestawu komputerowe-
go dla szko³y. Spoœród wszystkich zg³oszonych placówek Organiza-
tor programu wytypowa³ pierwsz¹ szesnastkê szkó³ (na ogó³ po jed-
nej z województwa), które nades³a³y najlepiej uzasadnione wnioski
i – tym samym – przyzna³ im wyposa¿enie, o jakie wystêpowa³a szko-
³a. Wœród wyró¿nionych w ten sposób placówek znalaz³o siê sêdzi-
szowskie liceum. Dodatkowym zaszczytem dla szkó³ z pierwszej szes-
nastki by³o zaproszenie dyrektorów tych placówek do udzia³u w
pracach Wielkiej Kapitu³y Programu. W ten sposób znalaz³am siê –
jako przedstawiciel Podkarpacia – w gronie szesnastoosobowej
Wielkiej Kapitu³y, której zadaniem by³o przyznanie nowoczesnego
sprzêtu kolejnym 84 szko³om ponadgimnazjalnym Polski.

Obrady Wielkiej Kapitu³y odby³y siê w dniach 3-4 grudnia 2004r.
w Jachrance ko³o Warszawy. Do tego etapu rozstrzygniêcia Progra-
mu zakwalifikowano 640 szkó³. Wielka Kapitu³a przyzna³a wyposa-
¿enie 84 szko³om ponadgimnazjalnym. W ten sposób ustalona zo-
sta³a ostateczna lista 100 szkó³, które obdarowane bêd¹ nowocze-
snym sprzêtem.

Serdecznie dziêkujê Pani wicedyrektor – mgr Halinie Szela –
wspó³autorce wniosku, który zosta³ dostrze¿ony przez Organiza-
tora Ogólnopolskiego Programy Wspierania Szkó³ „ Nowoczeœnie
do Europy” – wydawnictwo OPERON i zosta³ uwieñczony sukce-
sem dla naszego Liceum.

Dyrektor LO w Sêdziszowie M³p.
Lucyna Doroba

W ramach DNI PRZEDSIÊBIORCZOŒCI w naszej szkole zor-
ganizowano akcjê: „I ty mo¿esz zostaæ ŒWIÊTYM MIKO£AJEM”
przez uczniów klasy III d. Zebrane maskotki zosta³y przekazane w
czasie wspania³ej zabawy Andrzejkowej dzieciom z Dziennego Cen-
trum Aktywnoœci w Sêdziszowie M³p.

Kontynuacj¹ projektu by³o przedstawienie projektów uczniow-
skich w klasach: III c „Ubiór to moja wizytówka”, oraz III a „Aser-
tywnoœæ”.

W czasie realizacji projektów uczniowie mieli okazjê zastoso-
waæ poznane zasady pracy w grupie oraz planowanie swoich dzia-
³añ. Kszta³cili umiejêtnoœæ skutecznego komunikowania siê, samo-
kszta³cenia, korzystania z ró¿nych Ÿróde³ informacji i dokonywania
ich selekcji. Uczniowie pos³ugiwali siê ró¿nymi œrodkami i formami
przekazu: prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, które sami
wyre¿yserowali i w nich zagrali, scenki tematyczne, referaty.

Uczniowie klasy III c realizuj¹c projekt „Ubiór – to moja wizy-
tówka” poznali zasady doboru poszczególnych czêœci garderoby w
zale¿noœci od okolicznoœci, w jakich siê mog¹ znaleŸæ. Przedstawili
poprawny i nieodpowiedni ubiór szkolny, studniówkowy, zwi¹zany
z miejscem pracy – biuro, agencja ubezpieczeniowa, i spêdzaniem
wolnego czasu. Zrealizowali filmy dydaktyczne pt. „Styl”, „Mój wize-
runek”, oraz prezentacjê multimedialn¹ „ABC ubioru kobiety”.

Celem projektu realizowanego przez uczniów klasy III a by³o
zdobycie informacji na temat pojêæ: asertywnoœæ, postawa asertyw-
na i zachowania asertywne. Uczniowie przedstawili teorie dotycz¹-
ce pojêcia asertywnoœci prezentacji multimedialnej. Zrealizowali
SUPER film pt. „Kopciuszek po kursie asertywnego reagowania”,
którego nie powstydziliby siê profesjonaliœci. Zaprezentowano w
scenkach sytuacje codzienne, w których pokazano zachowania ule-
g³e, agresywne i asertywne. Uda³o siê znaleŸæ zachowania asertyw-
ne postaci z literatury – przyk³adem sta³ siê bohater wiersza J. Tuwi-
ma „Leñ”.

Przyswajanie wiadomoœci s³uchaczy sprawdzano podczas qu-
izu, który wszyscy rozwi¹zali prawid³owo.

Koordynator projektu:
mgr Marta Lalicka-Saj

mgr Iwona Flis

Ogólnopolskie osi¹gniêcia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

14 listopada 2004r w I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. ks. Stanis³awa Konarskie-
go w Rzeszowie uplasowa³ siê na drugim
miejscu. Warto zaznaczyæ, ¿e konkurs
ogólnopolski dla tej kategorii wiekowej
prowadzi³ s³ynny polski kolarz Ryszard
Szurkowski.

· 8 grudnia 2004r – reprezentacja klasy
IIIa w osobach Edyta Kubacka, Pawe³
Bochenek, £ukasz Kozek, Krzysztof
Mech, £ukasz Szpara, Piotr Wiktor, Ka-
mil Zagrodnik, Damian ̄ urek uczestni-
czy³a w Warszawie w podsumowaniu
konkursu „Czy naprawdê jesteœmy inni?
Razem w naszej szkole”. Na tê uroczystoœæ
zaproszono z ca³ej Polski tylko 9 szkó³, z
których uczniowie przedstawili najcie-
kawsze filmy promuj¹ce integracjê m³o-

dzie¿y pe³nosprawnej i niepe³nospraw-
nej. Uroczysta gala odby³a siê w warszaw-
skiej hali sportowej TORWAR a by³a pro-
wadzona przez znan¹ prezenterkê tele-
wizyjn¹ Martynê Wojciechowsk¹.

· 3-4 grudnia 2004r – p. Lucyna Doroba –
dyrektor szko³y mia³a przyjemnoœæ pra-
cowaæ w szesnastoosobowej kapitule
powo³anej z dyrektorów szkó³ ca³ej Pol-
ski, która rozpatrywa³a wnioski przes³a-
ne na II Edycjê Ogólnopolskiego Pro-
gramu Wspierania Szkó³ „Nowoczeœnie
do Europy”. Podsumowanie tego progra-
mu odbywa³o siê w Jachrance pod War-
szaw¹. W programie tym nasza szko³a
otrzyma³a zestaw komputerowy.

Halina Szela

SUKCES SÊDZISZOWSKIEGO LICEUM
W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE WSPIERANIA SZKÓ£

„Nowoczeœnie do Europy”
DNI
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. P. Skargi
w Sêdziszowie M³p.
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Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej rok 2003
obchodzony by³ jako Europejski Rok Osób
Niepe³nosprawnych. Jego celem by³o zwró-
cenie uwagi spo³eczeñstw na problemy nie-
pe³nosprawnych obywateli. Jednym z ele-
mentów w³¹czonych w te obchody by³ kon-
kurs „Czy naprawdê jesteœmy inni? Razem
w naszej szkole”, w ubieg³ym roku szkol-
nym skierowany do szkó³ gimnazjalnych a
w bie¿¹cym do uczniów liceów i techników.

Konkurs organizowa³o Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Integracji.
Zadanie konkursowe polega³o na przygo-
towaniu krótkiego filmu dotycz¹cego pro-
blematyki integracji spo³ecznej osób niepe³-
nosprawnych.

Uczniom Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. pro-
blem niepe³nosprawnoœci nie jest obcy, od
wielu bowiem lat utrzymujemy œcis³¹ wspó³-
pracê z Sêdziszowskim Ko³em Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledze-
niem Umys³owym. Nasze szkolne ko³o PCK
organizuje z zarz¹dem stowarzyszenia im-
prezy integracyjne z ró¿nych okazji np.
„Dnia Dziecka”, „Walentynek”, „Andrzejek”,
„Miko³ajek”. Wspólne zabawy i prze¿ycia z
jednego z takich spotkañ by³y inspiracj¹ do
przygotowania konkursowego filmu.

8 grudnia 2004r w warszawskiej hali
TORWAR odby³a siê uroczysta gala podczas
której zosta³y og³oszone wyniki tego kon-
kursu. Jak siê na miejscu okaza³o znaleŸli-
œmy siê wœród dziewiêciu szkó³ z ca³ej Polski
(spoœród ponad stu uczestnicz¹cych w kon-
kursie), które zosta³y zaproszone na tê uro-
czystoœæ. W gali rozdania nagród i wyró¿-
nieñ uczestniczyli przedstawiciele organiza-
torów. MENiS reprezentowa³a p. Anna Za-
wisza – Dyrektor Departamentu Kszta³ce-
nia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki
Spo³ecznej, zaœ Stowarzyszenie Przyjació³
Integracji – jego prezes Piotr Paw³owski i

Agata Szczep³ek. Uroczystoœæ prowadzi³a
znana prezenterka telewizyjna Martyna
Wojciechowska, która w paŸdzierniku ule-
g³a wypadkowi samochodowemu, jeszcze
przed miesi¹cem porusza³a siê za pomoc¹
wózka inwalidzkiego a spotkanie prowadzi-
³a w gorsecie ortopedycznym i z trudem
porusza³a siê o w³asnych si³ach. Z wielkim
wzruszeniem przyjê³a zaproszenie do pro-
wadzenia tej uroczystoœci, bowiem sama
doœwiadczy³a jak kruche jest ludzkie ¿ycie,
jak niewielka jest granica miêdzy sprawno-
œci¹ a niepe³nosprawnoœci¹.

W czasie spotkania prezentowane by³y
wszystkie nagrodzone i wyró¿nione filmy
z zaproszonych szkó³. Nasz znalaz³ siê wœród
piêciu, które zdoby³y wyró¿nienia. W tym
gronie znalaz³y siê równie¿ szko³y: LO z Dra-

bina, XX LO z Wroc³awia, LO z Ustrzyk
Dolnych, ZSE z Bydgoszczy. Nagrody zaœ
przyznano filmom z: LO z Sieradza, XXI
LO z Warszawy i II LO z Bia³egostoku.

Po uroczystoœci mieliœmy okazjê zwiedziæ
warszawsk¹ halê sportow¹ TORWAR (w któ-
rej aktualnie wystawiany jest musical J. Józe-
fowicza „Romeo i Julia”), przyleg³e do niej
lodowisko i stadion warszawskiej Legii przy
ul. £azienkowskiej. Odbyliœmy tez spacer po
Warszawskich £azienkach.

Koszty przejazdu do Warszawy dla oœmior-
ga uczniów i opiekuna pokry³o MENiS.

Wyjazd do stolicy poza ciekaw¹ wycieczk¹
stanowi³ okazjê do prze¿ycia wspania³ej przy-
gody, zawarcia nowych znajomoœci, pozna-
nia popularnych postaci z telewizji.

 Halina Szela

„ zy naprawdê jesteœmy inni? azem w naszej szkole”C R

M³odzie¿ liceum, w towarzystwie znanej prezenterki telewizyjnej Martyny Wojciechowskiej, ze zdobytym wyró¿nieniem.
Fot. Arch. LO

Ostatnio doœæ czêsto s³yszy siê opiniê, ¿e
uczniowie nie czytaj¹ ksi¹¿ek, poezjê uwa-
¿aj¹ za zbyt trudn¹ i przeznaczon¹ tylko dla
nielicznych. Jednak ta szara z wygl¹du ksi¹¿-
ka, mo¿e okazaæ siê fascynuj¹ca, mo¿e roz-
budziæ nasz¹ wyobraŸniê, odkryæ nowy
œwiat. ̄ ycie szkolne, a potem doros³e sk³ada
siê nie tylko z ogl¹dania telewizji. Wiedza
zawarta jest w s³owie pisanym i aby poru-
szaæ siê w tym œwiecie, musimy doskonaliæ
sztukê czytania. Poprzez czytanie wzboga-
camy nasze s³ownictwo, rozwijamy zainte-
resowania i pog³êbiamy nasz¹ wiedzê. Czy-
tanie to równie¿ sposób na zabicie nudy.

Wœród ró¿nych form popularyzacji lite-

M³p., za aktywn¹ i systematyczn¹ pracê w
Kole Bibliotecznym. W ogromnej hali targo-
wej przy ul. Gabrieli Zapolskiej zaprezento-
wa³o siê 326 wystawców. Spotkania ze znany-
mi i lubianymi pisarzami wywar³y na uczniach
mi³e wra¿enie. Wyjazd ten przekona³ m³o-
dzie¿ do bliskiego kontaktu z ksi¹¿k¹, która
dostarcza wielorakich prze¿yæ i wzruszeñ.
Spoœród 200 autorów bior¹cych udzia³ w
spotkaniach z uczestnikami, gimnazjaliœci
spotkali siê z Krystyn¹ Nepomuck¹.

Targi Ksi¹¿ki s¹ nie tylko okazj¹ do spo-
tkañ z wydawcami i autorami, ale równie¿
mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z nowoœciami
oficyn wydawniczych z ca³ego kraju i ich za-
kupu, czêsto za ni¿sz¹ cenê ni¿ w ksiêgarni.
Uczniowie wyrazili chêæ do ponownego
wyjazdu na targi w przysz³ym roku.

M.CZ.

Na Targach Ksi¹¿ki w Krakowie. Fot. Arch.

Czytanie
to najlepszy sposób uczenia siê

ratury, rozbudzania zainteresowania ksi¹¿k¹
w dniu 22 paŸdziernika 2004 mgr Maria Czó³-
no zorganizowa³a wyjazd do Krakowa na
Targi Ksi¹¿ki. By³a to nagroda dla wybranych
uczniów z klasy III Gimnazjum w Sêdziszowie
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„Skona³ œwiat stary, z jego popio³ów wykwita
Gwiazda nowa, promienie roztacza po niebie,
Œwiat ca³y z nadziej¹ i ¿yczeniem wita”.

 (Z. Kuntsman)

S¹ w kalendarzu daty, które ka¿¹ nam
siê zatrzymaæ jakby w po³owie drogi i zapy-
taæ: co dalej? Takim niecodziennym momen-
tem jest pocz¹tek roku. Im wiêcej mamy lat
(czy wiosen), tym g³êbsze nachodz¹ nas re-
fleksje: co nale¿y uczyniæ,
aby ten „œwiat stary jednak
nie skona³”? Poza czasem
do podobnych rozmy-
œlañ sk³aniaj¹ nas równie¿
okreœlone miejsca. Jed-
nym z nich jest znajduj¹-
ca siê na naszym terenie
urokliwa wieœ Zagorzyce,
po³o¿ona na pofa³dowa-
nym terenie, ton¹ca w
gêstwinie drzew i krze-
wów, niezwyk³a o ka¿dej
porze roku. Równie nie-
tuzinkowi s¹ jej miesz-
kañcy: nowoczeœni, a za-
razem przywi¹zani do
naszych rodzimych tra-
dycji. To w³aœnie tutaj
mo¿na jeszcze spotkaæ
autentyczn¹, niczym nie
ska¿on¹ gwarê podrze-
szowskiej wsi i pos³uchaæ opowieœci o tym,
jak to dawniej bywa³o. W wielu gospodar-
stwach s¹: wozy „rafioki”, rzadko ju¿ spoty-
kane narzêdzia rolnicze i sprzêt domowy, a
nawet bryczki i zdobione sanie. Czêstym, acz-
kolwiek unikatowym obrazkiem jest tu wi-
dok rolnika pracuj¹cego w polu zaprzêgiem
konnym. Nie wynika to bynajmniej z zaco-
fania, lecz podyktowane jest szczególnie
trudnymi warunkami – do wy¿ej po³o¿onych
pól po prostu trudno dojechaæ ci¹gnikiem.
Wzd³u¿ drogi, w cieniu drzew kryj¹ siê za-
dbane kapliczki, wybudowane jeszcze w XIX
wieku. Dostrzec mo¿na równie¿ typowe dla
tego rejonu drewniane zabudowania np.
stodo³y pokryte strzech¹. Oby tylko ktoœ nie
zechcia³ ich rozebraæ… Mieszkañcy tej roz-
leg³ej wsi s¹ nad wyraz pracowici i przywi¹-
zani do tej ziemi, któr¹ trudniej im upra-
wiaæ ni¿ ludziom mieszkaj¹cym „na równi-
nach”. Uczynni, zahartowani i pe³ni swoiste-
go optymizmu… Jednym z nich jest pan W³a-
dys³aw Kubik, który mimo „swoich lat” nie-
jednego nastolatka przewy¿sza werw¹ i za-
pa³em. Z charakterystycznym „b³yskiem” w
oku przypomina czasy, kiedy jako cz³onek
Zespo³u Tañca Tradycyjnego dociera³ do
ró¿nych zak¹tków kraju, prezentuj¹c przed
publicznoœci¹ obrzêdowe pieœni i przyœpiew-
ki. Ubolewa, ¿e obecna m³odzie¿ nie jest
chêtna do nauki dawnych tañców ludo-

wych. Z rozrzewnieniem
wspomina wystêpy w Kazi-
mierzu nad Wis³¹, w Rzeszo-
wie, w Kolbuszowej i w in-
nych pobliskich miejscowo-
œciach. Do zespo³u nale¿eli

równie¿: Józef, Jan, Marian i Krystyna Char-
chut, Franciszek, Edward i Zofia Ocha³, Fran-
ciszek Wichura, Zofia Zawiœlak, Maria Fry-
d³o, Teofila Schab, Jan Jarz¹b, Maria Mar-
ciniec, Stanis³aw Kubik… Swego czasu wi-
dzowie TV Rzeszów ogl¹dali nagrania z wy-
stêpów tej niezwyk³ej grupy. Pan W³adys³aw
Kubik ¿ywi nadziejê, i¿ Miejsko-Gminnemu
Oœrodkowi Kultury w Sêdziszowie M³p. uda
siê wskrzesiæ ten unikatowy w skali kraju ze-

spó³. Sam pan W. Kubik
jest cz³owiekiem wszech-
stronnie uzdolnionym,
np. potrafi nawet uszyæ ze
skóry buty „oficerki”. Mi-
³oœnik zwierz¹t, od dawna
utrzymywa³ w swym gospo-
darstwie parê „siwków”,
którymi powozi³ na wese-
lach, prymicjach, do¿yn-
kach i podczas ró¿nych
uroczystoœci. Jego zaprzêg
utrzymany jest w stylu kra-
kowskim, typowym dla na-
szych okolic. Dziêki takim
w³aœnie wartoœciowym jed-
nostkom w Zagorzycach
uda³o siê „zatrzymaæ czas”,
chocia¿ „gwiazda nowa promienie roztacza po
niebie”. Ostatnio wiele siê mówi o potrzebie
zachowania piêkna przyrody i krajobrazu
polskiej wsi. Opracowano odpowiednie Pro-
gramy, które pozwol¹ rolnikom ochroniæ
zasoby przyrodnicze tak¿e na terenie ich
gospodarstw. Programy te wspieraj¹ np. sto-
sowanie systemów produkcji rolnej przyja-
znej dla œrodowiska, a tak¿e hodowlê lokal-
nych ras zwierz¹t, w tym koni ma³opolskich.
Historia uczy, ¿e s¹ przypadki, kiedy plano-
we zabiegi cz³owieka uchroni³y od zag³ady
ca³e gatunki zwierz¹t. Przyk³adem mog¹ tu

byæ szynszyle, którym w ich œrodowisku na-
turalnym grozi³o wyginiêcie (Chile, Boliwia,
Peru). Na prze³omie XIX i XX wieku pro-
wadzono wobec nich wrêcz rabunkow¹
gospodarkê. Moda na futra uszyte ze skó-
rek szynszyli spowodowa³a, ¿e na te zwierzê-
ta zaczêto masowo polowaæ, co okaza³o siê
katastrofalne dla tych niepozornych zwie-
rz¹tek. W 1929 r. w³adze Chile przerwa³y ten
zgubny precedens, ale by³o ju¿ za póŸno na
uratowanie dziko ¿yj¹cych szynszyli. Na
szczêœcie kilka lat wczeœniej M. Chapman
rozpocz¹³ hodowanie ich w niewoli. Dziêki
jego staraniom gatunek zosta³ uratowany.
Od niedawna szynszyle znajduj¹ siê te¿ i w
naszym kraju. Powodem do dumy mieszkañ-
ców Zagorzyc jest istniej¹ca w ich wsi zaro-
dowa ferma szynszyli, za³o¿ona przez p. Ma³-
gorzatê i Stanis³awa Kozków. Zas³u¿onym
hodowcom „nale¿¹ siê s³owa uznania za wysi-
³ek i umiejêtnie prowadzon¹ pracê hodowlan¹,
czego efektem s¹ liczne nagrody otrzymywane ostat-
nio na wystawach lokalnych oraz obecnie na kra-
jowej” („Biuletyn Informacyjny dla Hodow-
ców Szynszyli” nr 4/2004). S³owa B. Bara-
basza odnosz¹ siê do spektakularnych suk-
cesów, jakie p. Kozkowie odnieœli na tego-
rocznej wystawie Polagra-Farm 2004 w Po-
znaniu. Dowieziono na ni¹ liczn¹ stawkê
wartoœciowych szynszyli, z której wy³oniono
tylko dwóch championów. Jednym z nich
by³ wychowanek naszych rodaków z Zago-
rzyc. Pozosta³a pi¹tka wyjecha³a z terenów
wystawowych ze z³otymi medalami. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e w. w. „piêknoœæ” miesi¹c wcze-
œniej uzyska³a championat na Wystawie Re-

gionalnej Zwierz¹t Ho-
dowlanych w Klikowej k.
Tarnowa. O kolejnych osi¹-
gniêciach hodowców na
bie¿¹co informuje „Biule-
tyn Sêdziszowski”. Pañstwo
Kozkowie, podobnie jak i
p. W³adys³aw Kubik, obda-
rzeni s¹ optymizmem i
uporem, bez którego trud-
no by³oby osi¹gn¹æ zamie-
rzone cele i przetrwaæ ró¿-
ne gospodarcze „zawiro-
wania”. Dziêki takim jed-
nostkom mo¿liwe bêdzie
uchronienie „od zapo-
mnienia” i zag³ady naszego
dziedzictwa kulturowego
oraz wzbogacenie zasobów
przyrodniczych o gatunki

zwierz¹t, które same by siê nie obroni³y.
 Pamiêtaj kochany cz³owieku, w twoje rêce

z³o¿ono wszystko(…). Móg³byœ byæ ogrodnikiem
w raju wspó³czesnego œwiata, w którym œliczne
kwiaty rozkwita³y by ci za darmo. Niestety, twoje
rêce i nogi zamieni³eœ w ogromne, techniczne po-
twory nios¹ce œmieræ naturze. Nale¿y tylko mieæ
nadziejê, ¿e nie spe³ni¹ siê pesymistyczne
wizje Phila Brosmana, co bêdzie mo¿liwe
dziêki ludziom, którzy potrafi¹ w odpowied-
nim momencie zatrzymaæ czas.

Maria Wilczok

Nasze klimaty cz. III.

ZATRZYMAÆ CZAS

Pan Stanis³aw Kozek podczas Wystawy Re-
gionalnej w Klikowej k. Tarnowa.

Fot. M. Wilczok (2)

„Kto nie ma siwego, ten nie ma dobrego”. Pan W³adys³aw Kubik obok jednej ze swoich
klaczy.
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Godzi siê… Nie, to siê nie godzi. Pasu-
je? Nie, tak nie pasuje. Moim zdaniem to
wypada. Nie, tak nie wypada. To jest trendy.
A sk¹d, to jest passe. On jest spoko goœæ (w
wolnym t³umaczeniu o.k.). Co ty bredzisz,
to lamer! Te zwroty,
formu³y z ró¿nych
epok i œrodowisk za-
czerpniête mówi¹ o
tym samym: czy coœ
jest zgodne z powszechnie przyjêtymi kon-
wenansami, czy te¿ siê z nimi k³óci, czy wy-
raziciel danego s¹du jest modnym lwem sa-
lonowym, czy towarzyskim prze¿ytkiem.
O co tu chodzi? Gdy nie wiadomo, o co
chodzi, to podobno chodzi o pieni¹dze.
Stara jak œwiat zasada rz¹dzi podobnie jak
Wis³a, Resovia, Legia i inne PANY. Im wiêcej
komercji, marketingu i nowinek na ró¿nych
polach, tym trudniej nad¹¿yæ i byæ na szczy-
cie drabinki towarzyskiej, kulturowej a na-
wet spo³ecznej. Na szczycie, czyli jak mówi¹
prawdziwi Polacy „na topie”.

Niedawno, jak co roku, skoñczy³ siê rok i
zacz¹³ nowy, wiêc trzeba to by³o uczciæ. Sylwe-
ster – wa¿na data w kalendarzu, standardowe
pytanie o to jak i gdzie siê go spêdza. Spêdza,
ale sen z powiek co bardziej wra¿liwych na
punkcie swej kariery towarzyskiej osób, bo
przecie¿ do niedawna nie by³o poprawnym
stwierdzenie – w domu. W domu nie brzmi
dobrze, bo œwiadczy o z³ej organizacji, braku
kontaktów itp., itd. Ale œwiat siê zmienia – spo-
tkania towarzyskie w domu z oryginalnymi eks-
perymentami kulinarnymi, w³asnorêcznie szy-
tymi przez panie kreacjami, czy indywidual-
nie dobran¹ muzyk¹ s¹ dowodem wiêkszej no-
woczesnoœci ni¿ napuszone bale za jedyne 1000
z³ od osoby. To moda wykreowana przez
oszczêdnoœæ lub znudzenie.

Komórko – któ¿ ciê nie ma? Ile ciê trze-
ba ceniæ, ten tylko siê dowie, kto ciê straci³.
Kiedyœ, przed wiekami (wspó³czeœnie tj. ok.

15 lat temu) zazdroœæ i podziw budzi³ deli-
kwent trzymaj¹cy obur¹cz, koniecznie w pu-
blicznym miejscu, spor¹ ceg³ê i próbowa³ w
bardzo ograniczonym polu uzyskaæ mniej
lub bardziej niezbêdny kontakt z innym

szczêœliwym posiadaczem ww. sprzêtu. Te-
raz có¿, 20 mln niewiele wiêkszych od pa-
znokcia cudów techniki dos³ownie wszêdzie
gra, œpiewa, robi zdjêcia, a niektóre nawet
podobno próbuj¹ gotowaæ. Czy zatem na-
le¿y do dobrego tonu obnosiæ siê z faktem
posiadania czegoœ tak pospolitego jak ko-
mórka? To zale¿y, sprzêt ten mieæ powinni
ludzie kontaktowi, bardzo aktywni, zajêci
sprawami tego i nie tego œwiata, czyli ka¿dy,
kto chce byæ…. Stary ¿art: „Nie masz ko-
mórki? Mam nawet kilka, ale w g³owie” nie
jest tak ca³kiem bez sensu. Teraz o byciu na
poziomie decyduje to, czy w³aœciciel telefo-
nu potrafi u¿ywaæ go z g³ow¹ (inna wersja -
zgodnie z zasadami kultury). Coraz czêœciej
za¿enowanie budzi osobnik niby doros³y, p³ci
obojga, który dzwoni lub do którego dzwo-
ni¹ wszêdzie: na wa¿nym spotkaniu, w kinie,
teatrze, w koœciele. Mówi siê, ¿e umieæ siê
znaleŸæ to te¿ sztuka, miejmy nadziejê, ¿e
sztuka znalezienia siê w ka¿dej sytuacji sta-
nie siê mod¹. Nietrudno obs³ugiwaæ tele-
fon, tak¿e w zakresie wy³¹czenia go.

Jeszcze inna strona mody – styczeñ to
studniówek czas. Prze¿ycie na ca³e lata, dla
wielu bal ¿ycia, szczególna chwila oczekiwa-
nia i zwieñczenia przygotowañ. Trendy na-
kazuje w takich momentach nieliczenie siê
z kosztami i zwracanie uwagi na szczegó³y.
Bal na sali gimnastycznej we w³asnej szkole
– ¿a³osne. Kultowa (polecam, to te¿ zwrot
bardzo na czasie) kreacja wymaga oprawy,

podobnie jak osoba j¹ prezentuj¹ca. Mamy
kawa³ ¿ycia za sob¹, naœcie lat zobowi¹zuje,
by zabawiæ siê w dobrym (czyli trendy) lo-
kalu jeszcze nie za swoje, ale na pewno bar-
dzo dobrze zainwestowane pieni¹dze.

A teraz z prawdziwego œwiata prawdzi-
wych pieniêdzy i prawdziwych interesów. Czy
niebyt na liœcie œwiadków jakiejœ komisji do
zbadania jakiejœ sprawy to tylko ma³y k³opot
czy blama¿ polityczno-towarzyski, bo sporych
rozmiarów plama na honorze na takowe okre-
œlenie na pewno nie zas³uguje. Grunt to byæ
zauwa¿onym przez media, to jest trendy, to
jest przysz³oœæ, to nadzieja na wybicie siê, po-
p³ywanie po powierzchni w roli piany lub…
Towarzyska œmietanka jest zawsze rodzajem
klubu, którego akceptacjê nie³atwo uzyskaæ,
bo trzeba byæ w zgodzie z trendami epoki i
krêgu kulturowo-obyczajowego.

W ramach kontrastu, co jest akcepto-
walne tam, gdzie nie ma du¿ych pieniêdzy?
Zgodnoœæ z zasad¹ przeciêtnoœci. Nie ma-
j¹c nic, trudno mieæ wiêcej ni¿ inni. WeŸmy
na tapetê biedaka statystycznego: pracy brak
lub dorywcza, nie starcza na benzynê do
starego auta, bo przecie¿ fajki takie drogie,
a bez browara ¿yæ siê nie da. Zima przysz³a,
nie ma lekko – ile ciep³a mo¿na uzyskaæ od
nerwowo dopalanego peta. Dzieci te¿ maj¹
swoje potrzeby, bez dresu nie ma akcepta-
cji w œrodowisku (darowane swetry na razie
s¹ passe). Nie ma czym paliæ w piecu, wszyst-
ko przez ten system. A bobrom siê chce ci¹-
gn¹æ te ga³êzie z szuwarów nadrzecznych,
wyci¹gaæ z mu³u stare pniaki, czyœciæ zaro-
œla olszynowo-wierzbowe, bo Ferdynand K.
nie wyp³uka³ im genu pracy dla siebie i ro-
dziny, a tak¿e nie wiedz¹, co jest modne.
Pozdrawiam wszystkie bobry i inne stworze-
nia du¿e i ma³e

Obserwator
A.D. 2005

Rzecz o tym, co modne
A bobrom siê chce

Rozpoczê³a siê rewan¿owa runda III ligi
siatkówki mê¿czyzn. M³odzie¿ Têczy Sêdziszów
M³p. uleg³a TSV Sanok 0-3 (15-25, 22-25, 13-
25) oraz AZS-owi UR Rzeszów 0-3 (12-25, 10-
25, 14-25). W ka¿dym elemencie siatkarskiego
rzemios³a przewaga obu dru¿yn goœci by³a
widoczna. Musimy jednak pamiêtaæ o tym, ¿e
m³odzi siatkarze sêdziszowskiego zespo³u tre-
nuj¹ dopiero od 5. miesiêcy, nigdy wczeœniej
nie wystêpowali na ligowych parkietach, a b³ê-
dy, pope³niane przez nich wynikaj¹ z ma³ego
doœwiadczenia, nieogrania i pewnie zbytniej
nerwowoœci, gdy¿ chcieliby wygrywaæ dla kibi-

III liga
siatkówki

ców, którym sprawili du¿o radoœci wygran¹ z
Sanem Lesko w 1. rundzie, ale jednak umie-
jêtnoœci ich rywali s¹ wy¿sze i nasi ch³opcy
musz¹ siê jeszcze sporo uczyæ. Wprawdzie
przeciwnicy chwal¹ nasz zespó³ za systematycz-
ne postêpy, ale nie s¹ one jeszcze tak znacz¹-
ce, aby ju¿ wygrywaæ z zespo³ami, które od
wielu lat wystêpuj¹ na ligowych parkietach
Podkarpacia. Dlatego Zarz¹d Klubu zwraca
siê z proœb¹ do kibiców, by z wyrozumia³oœci¹
traktowali wystêpy naszego zespo³u w tym se-
zonie, zachêcaj¹c tym ch³opców do jeszcze
intensywniejszych treningów, a na pewno przy-
sporz¹ nam jeszcze wiele radoœci.

W sobotê, 15. stycznia 2005r., w 12. ko-
lejce, Têcza przegra³a na wyjeŸdzie z Sanem
Lesko 1-3 (22-25, 25-27, 25-23, 21-25). Wyni-
ki setów pokazuj¹, jak zaciête i emocjonuj¹-
ce by³o to spotkanie. Gospodarze, wzmoc-

nieni w rewan¿owej rundzie dwoma nowy-
mi zawodnikami, zagrali o wiele lepiej ni¿ w
1. meczu w Sêdziszowie M³p., a zawodnicy
Têczy pope³nili za du¿o b³êdów w³asnych.
By³ to jednak typowy mecz walki, który rów-
nie dobrze móg³ siê zakoñczyæ wygran¹ go-
œci, którzy grali bardzo ambitnie, jak równy
z równym, ale w decyduj¹cych momentach
brakowa³o im trochê szczêœcia. Np. w dru-
gim secie, który przegrywali 19-24, po czym,
po serii kilku œwietnych zagrañ wyszli na pro-
wadzenie 25-24, jednak w decyduj¹cych mo-
mentach górê wziê³o doœwiadczenie gospo-
darzy, którzy ju¿ 2. sezon graj¹ w III lidze. W
kolejnych setach walczono równie za¿arcie
o ka¿dy punkt, z happy endem dla gospo-
darzy. Cieszy jednak fakt, ¿e Têcza powal-
czy³a o zwyciêstwo na wyjeŸdzie.

M. Kazior
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I liga
Wyniki 7. kolejki:
Sokó³ Krzywa – Inter Gnojnica 6:6 (2:2) Aj
D¹t No³ Ropczyce – Junior-Boñki Sêdziszów
7:5 (2:3) Lux-Mar Ropczyce – Onduline
Mielec 3:3 (1:0) Moto-Hurt Ropczyce –
Roma Kamionka 6:2 (1:0) Bia³a Gwiazda
Ropczyce – Celtowie DSI Ropczyce 6:2 (3:1)
Moto-Hurt – Celtowie 2:3 (2:3)
1. Lux-Mar 7 16 33–14
2. Bia³a Gwiazda 6 15 55–17
3. Onduline 7 14 36–19
4. Junior-Boñki 6 12 25–22
5. Moto-Hurt 7 12 36–24
6. Celtowie DSI 7 10 16–24
7. Sokó³ 7 7 25–43
8. Roma 7 6 27–47
9. Inter 7 4 26–47
10. Aj D¹t No³ 7 3 20–42

Najlepsi strzelcy:
11 – Maciej Huzarski (Bia³a Gwiazda), Grze-
gorz Wcis³o (Onduline), Micha³ Zaborniak
(Inter)

Najlepsi bramkarze:
1. Wojciech Daniel (Lux-Mar) – 2,0
2. Andrzej Foltak (Onduline) – 2,71
3. Tomasz Raœ (Bia³a Gwiazda) – 2,83

II liga
Wyniki 7. kolejki:
Atom Ropczyce – Dream Team Lubzina 7:5
(3:3) Makaron TEN Sêdziszów M³p. – Cze-
kaj Ropczyce 5:4 (1:2) Black Sheep Ropczy-
ce – P³omieñ Zagorzyce 3:5 (1:3) Puk Team
Ropczyce – TAU Sêdziszów M³p. 4:8 (2:3)
Mazak Sêdziszów M³p. – Stal-Bud Sêdziszów
M³p. 3:10 (1:3)
1. Stal-Bud 7 19 45–20
2. Puk Team 7 16 56–29
3. P³omieñ 7 15 31–29
4. Makaron TEN 7 15 34–24
5. Black Sheep 7 10 27–26
6. Atom 7 10 22–22
7. TAU 7 9 30–30
8. Czekaj 7 6 22–43
9. Mazak 7 1 14–31
10. Dream Team 7 1 26–53

Najlepsi strzelcy:
18 – Janusz Chmura (PUK)
15 – Marcin Padyku³a (Stal-Bud), Wojciech
Knych (PUK)

Najlepsi bramkarze:
1. Indyk Arkadiusz (Stal-Bud) - 2,85
2. Rafa³ Cichosz (Atom) – 3,14
3. Bartosz Pondo (Makaron TEN) – 3,42

III liga
Wyniki 7. kolejki:
Adus Team Sêdziszów – Artpress Sêdziszów
6:2 (2:1) All Stars Ropczyce – Z.B. Cukrowni
Ropczyce 4:6 (2:5) All Stars Ropczyce –
Olchovia 5:3 (2:0) Terror Squad Ropczyce
– Zryw Iwierzyce 3:9 (1:3)
1. Adus 7 21 89–17
2. Zryw 7 15 42–33
3. ZB Cukrowni 7 12 45–35
4. All Stars 7 15 38–38
5. Olchovia 7 9 40–43
6. Blue Star 7 9 26–43
7. Artpress 7 9 31–37
8. Terror Squad 7 0 17–82

Najlepsi strzelcy:
29 – Idzik (Adus)
25 – Branas P. (Olchovia)
21 – Filipek A. (Zryw)

Najlepsi bramkarze.
1. Wojciech Kyciñski (Adus) – 2,42
2. Grzegorz Flasza (All Stars) – 5,80
3. Witold Pacia (Zryw) – 4,71

Tadeusz Lis

Powiatowa
Amatorska

Liga
Pi³karska

W 2004r. zawi¹za³a siê Amatorska Liga Siat-
kówki Strefy Po³udniowej Gminy Sêdziszów
M³p., w której rywalizowa³y dru¿yny so³ectw:
Góra Ropczycka, Szkodna, Zagorzyce oraz
goœcinnie dyrektorzy szkó³ podstawowych i
gimnazjów z terenu MiG Sêdziszów M³p. Ro-
zegrano cztery turnieje ligowe, których go-
spodarzami by³y poszczególne so³ectwa, wy-
stêpuj¹ce w lidze, a ostatni turniej, który roze-
grano 7. stycznia 2005r. w Górze Ropczyckiej,
a którego gospodarzami byli dyrektorzy szkó³,
decydowa³ o tytule mistrzowskim na rok 2004.
Mecze by³y niezwykle emocjonuj¹ce, czêsto
wrêcz dramatyczne. Goœæmi uczestników tur-
nieju byli: Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa
M³p. El¿bieta Œwiniuch i Sekretarz Gminy Sê-
dziszów M³p. Jan Maroñ.

Ostatni turniej wygra³y Zagorzyce, któ-
re w fina³owym meczu pokona³y Górê Rop-
czyck¹ 2-0 (25-22, 25-21). W meczu o 3. miej-
sce Szkodna wygra³a z dyrektorami szkó³ 2-
0 (25-16, 25-23).

TABELA KOÑCOWA
1. Zagorzyce 12 22 pkt. 23-7
2. Góra Ropczycka 12 18 pkt. 20-8
3. Szkodna 12 6 pkt. 9-18
4. Dyrektorzy Szkó³ 12 2 pkt. 3-22

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy i
karty pami¹tkowe, a zawodnicy zwyciêskiego
zespo³u – albumy „Ziemia Sêdziszowska”, któ-
re wrêczy³a Pani Burmistrz El¿bieta Œwiniuch.
Wszystkie turnieje by³y okazj¹ do towarzy-
skich spotkañ po ich zakoñczeniu, w trak-
cie których ¿ywo dyskutowano o poszcze-
gólnych meczach, akcjach czy postawie fair
play, która nieustannie towarzyszy³a ca³emu
turniejowi i by³a
dobr¹ lekcj¹ dla
kibiców, zw³aszcza
m³odych, którzy
œledzili przebieg
rywalizacji. A war-
to dodaæ, ¿e
wszystkie turnieje
obejrza³o kilkuset
widzów, co œwiad-
czy o spo³ecznym
zapotrzebowaniu
na tego typu roz-
grywki i turnieje.
S¹ one czynnym
wype³nieniem je-
siennych i zimo-
wych wieczorów,

s³u¿¹ równie¿ integracji lokalnych spo³ecz-
noœci.

II edycja ligi rozpocznie siê w lutym 2005
roku, w nieco zmienionej formule. Wypada
w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
organizacji i popularyzacji tych rozgrywek:
so³tysom, organizatorom turnieju, kapita-
nom dru¿yn, gospodarzom obiektów,
uczestnikom zawodów, kibicom oraz Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy za ufundowanie
nagród dla zwyciêzców.

M. Kazior

Amatorzy z Zagorzyc mistrzem strefy po³udniowej!

Fragment meczu Szkodna – Dyrektorzy. Fot. J. Maroñ

Od listopada, w hali LO przy ulicy Fabrycznej, odbywaj¹ siê me-
cze kolejnej edycji PALP. Dru¿yny, rywalizuj¹ce w trzech ligach,
powoli zbli¿aj¹ siê do finiszu rozgrywek.
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Szko³y podstawowe
Miesi¹c styczeñ obfitowa³ w rozgrywki dru-
¿ynowe Szkó³ Podstawowych na szczeblu
gminnym. Wszystkie zawody odbywa³y siê w
SP w Górze Ropczyckiej.

Koszykówka
W dniu 6.01.2005r. odby³y siê zawody spor-
towe w mini koszykówkê dziewcz¹t. Do roz-
grywek przyst¹pi³o cztery reprezentacje ze
Szkó³ Podstawowych w: Wolicy Piaskowej,
nr 2 Sêdziszów M³p, nr 3 Sêdziszów M³p. i
Czarnej Sêdz. Wyniki kszta³towa³y siê nastê-
puj¹co:
SP Czarna – SP Wolica 30:2
SP 2 Sêdz. – SP 3 Sêdz. 30:4
SP 3 Sêdz. – SP Wolica 12:6
SP Czarna – SP 2 Sêdz. 40:4
SP Czarna – SP 3 Sêdz. 20:2
SP 2 Sêdz. – SP Wolica. 30:10
Dru¿yna z Czarnej okaza³a siê bezkonku-
rencyjna. W trzech rozegranych meczach
straci³a tylko 8 pkt., zdobywaj¹c a¿ 90. Naj-
lepszym snajperem tej dru¿yny by³a Iwona
Ró¿añska, która zdoby³a 40 pkt.
Szko³y zajê³y kolejno miejsca:
I. SP Czarna Sêdz.
II. SP 2 Sêdziszów
III. SP 3 Sêdziszów
IV. SP Wolica Piaskowa
W dniu 8.01.05r. do rozgrywek w mini ko-
szykówkê ch³opców przyst¹pi³y reprezenta-
cje czterech szkó³: SP w Wolicy Piaskowej,
SP nr 2 i nr 3 w Sêdziszowie M³p. oraz SP w
Czarnej Sêdz.
Wyniki kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
SP Czarna – SP Wolica 30:2
SP 2 Sêdz. – SP 3 Sêdz. 35:6
SP 3 Sêdz. – SP Wolica 17:6
SP Czarna – SP 2 Sêdz. 8:20
SP Czarna – SP 3 Sêdz. 26:6
SP 2 Sêdz. – SP Wolica. 30:10
W kategorii ch³opców dominowa³a SP nr 2
z Sêdziszowa. Szko³y zajê³y odpowiednio
miejsca:
I. SP 2 Sêdziszów
II. SP Czarna
III. SP 3 Sêdziszów
IV. SP Wolica

Pi³ka rêczna
 W mini pi³kê rêczn¹ w dniu 11.01.05 r. gra³y
dru¿yny ch³opców z szeœciu szkó³, które
zajê³y odpowiednio miejsca:
I. SP Czarna Sêdz.
II. SP 2 Sêdziszów
III. SP Góra Ropczycka
IV. SP Kawêczyn
V. SP Wolica
VI. SP 3 Sêdziszów
Mecze rozgrywane by³y w dwóch grupach.
Po pierwszym rozegranym i przegranym
meczu SP nr 3 zrezygnowa³o z dalszych roz-
grywek. W finale spotka³y siê dru¿yny z Czar-

nej Sêdz. i SP nr 2. Mecz mia³ emocjonuj¹cy
przebieg i zakoñczy³ siê wynikiem 7:6 dla SP
w Czarnej. Ch³opcy z Czarnej w ostatniej
chwili przechylili szalê zwyciêstwa na swoj¹
korzyœæ.

W mini pi³kê rêczn¹ w dniu 13.01.05 r. gra³y
dru¿yny dziewcz¹t z trzech szkó³, które za-
jê³y odpowiednio miejsca:
I. SP Zagórzyce Dolne
II. SP Czarna Sêdz.
III. SP Krzywa
Wyniki kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
SP Zagórzyce Dolne – SP Krzywa 4:1
SP Czarna Sêdz. – SP Krzywa 9:0
SP Czarna Sêdz. – SP Zagórzyce Dolne 3:5

Zwyciêskim dru¿ynom gratulujemy i ¿yczymy
sukcesów na eliminacjach powiatowych któ-
re w wiêkszoœci rozgrywane bêd¹ w lutym.

Grzegorz Wolak

Gimnazja

Pi³ka rêczna

Dnia 18.12.2004r. w Zagorzycach odby³y siê
gminne zawody w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i
ch³opców z gimnazjum. Swój udzia³ w
zawodach zaznaczy³y gimnazja z Czarnej,
Sêdziszowa i Zagorzyc.

Wœród dziewcz¹t rywalizowa³y dwie dru¿yny.
Po zaciêtej walce dru¿yna z Zagorzyc
wygra³a 6:2 z ekip¹ z Czarnej.
Równie interesuj¹co i emocjonuj¹co
przebiega³a rywalizacja wœród ch³opców.
Oto wyniki:
Czarna – Zagorzyce 10:7
Sêdziszów – Zagorzyce 14:9
Czarna – Sêdziszów 8:7

Awans na zawody powiatowe wywalczy³a
dru¿yna z Czarnej Sêdziszowskiej.

Tu jednak nie by³o ju¿ tak ³atwo. 8 stycznia
2005 r. w sêdziszowskiej hali o awans na za-
wody rejonowe walczy³y 4 dru¿yny: Czarna,
Iwierzyce, Lubzina, Ostrów. Oto wyniki:
Czarna – Lubzina 7:11
Czarna – Iwierzyce 6:8
Lubzina – Ostrów 11:8
Iwierzyce – Ostrów 8:12
I miejsce i awans na zawody rejonowe uzy-
ska³a dru¿yna szczypiornistów z Lubziny, II
miejsce zajê³a dru¿yna z Ostrowa, III miej-
sce – dru¿yna z Iwierzyc, zaœ IV lokata przy-
pad³a dru¿ynie z Czarnej.

Zwyciêzcom ¿yczymy dalszych sukcesów!

Koszykówka

4.12.2004 r. w Zagorzycach odby³y siê gmin-
ne eliminacje w koszykówce ch³opców i
dziewcz¹t. w rozgrywkach wziê³y udzia³ 3
dru¿yny ch³opców i 2 dru¿yny dziewcz¹t.
Mecze by³y zaciête do ostatniej sekundy.
Wœród dziewcz¹t awans uzyska³y dziewczê-
ta z Zagorzyc, wygrywaj¹c z czarniankami.
Wœród ch³opców zwyciêstwo odnios³a dru-
¿yna z Czarnej, awansuj¹c do etapu powia-
towego.
Wyniki:
Sêdziszów – Zagorzyce 35:15
Czarna – Zagorzyce 18:12
Czarna – Sêdziszów 18:17

Tydzieñ póŸniej, tj. 11.12.2004 r., odby³y siê
zawody powiatowe. Bra³y w nich udzia³ tyl-
ko 3 dru¿yny: z Czarnej, Ostrowa i Wielopo-
la. Mecze rozgrywano systemem ka¿dy z
ka¿dym, a wyniki by³y nastêpuj¹ce:
Czarna – Wielopole 11:28
Ostrów – Wielopole 32:30
Czarna – Ostrów 38:21

I miejsce – Wielopole
II miejsce – Czarna
III miejsce – Ostrów.

Renata Skomra

Sport szkolny

Koszykarska reprezentacja gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej zwyciê¿y³a w eliminacjach gminnych, a w zawodach powiato-
wych zajê³a II miejsce. Fot. Arch. Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
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Szanowni Czytelnicy, proponujemy Wam kolejn¹ zabawê z na-
grodami. Tym razem jest to Plebiscyt na Sportowca Roku 2004
Gminy Sêdziszów M³p., który organizujemy wspólnie z Telewizj¹
Miejsk¹ w Sêdziszowie.

Ubieg³y rok okaza³ siê bardzo udany dla zawodników i kibiców z
naszej gminy: sztangiœci i lekkoatleci przywozili medale z imprez rangi
mistrzowskiej, pi³karze skutecznie walczyli na boiskach, pierwsze zwy-
ciêstwo odnieœli siatkarze. Za sukces nale¿y uznaæ i to, ¿e na mapie
sportowej gminy pojawi³y siê kolejne kluby sportowe, które wystarto-
wa³y w rozgrywkach: P³omieñ Zagorzyce i Têcza Sêdziszów M³p. Uzna-
liœmy, ¿e s¹ to wystarczaj¹ce powody, by pokusiæ siê o wybór sportowca
roku 2004. Kto nim zostanie? To ju¿ zale¿y od Was. My pozwoliliœmy
sobie wytypowaæ listê kandydatów, staraj¹c siê nie pomin¹æ nikogo z
zas³u¿onych. Postanowiliœmy równie¿ nie pomijaæ ¿adnego z funkcjo-
nuj¹cych na terenie gminy klubów. Ka¿dy z nich ma swoich wiernych
kibiców, którzy powinni mieæ mo¿liwoœæ zag³osowaæ na swoich pupili.

Plebiscyt na Sportowca Roku 2004
Po raz pierwszy w historii!!!

Podnoszenie ciê¿arów
Bogus³aw Sanocki – reprezentant Lechii Sêdziszów M³p. Przygodê

ze sportem rozpocz¹³ w Przemyœlu, by przez… Opole trafiæ do
Sêdziszowa. Aktualny Mistrz Polski do lat 23 w kategorii do 62
kg, silny punkt dru¿yny, która w koñcowej tabeli sezonu uplaso-
wa³a siê na 8 miejscu w ekstraklasie.

Krystian Sanocki (Lechia Sêdziszów M³p.) – brat Bogus³awa, i tak
jak on Mistrz Polski do lat 23 w kat. do 56 kg. Tytu³ ten zdoby³ we
wrzeœniu w Siedlcach.

Micha³ Ryznar – kolejny znakomicie rokuj¹cy sztangista w „stajni”
trenera B³achowicza – srebrny medalista Mistrzostw Polski do
lat 18 w kategorii do 94 kg.

Wojciech Mucha – pi¹ty na Mistrzostwach Polski do lat 23, zawod-
nik Lechii Sêdziszów M³p. Pechowiec – kontuzje nie pozwalaj¹
mu pokazaæ pe³ni umiejêtnoœci.

Lekkoatletyka
Renata Skomra – jedyna kobieta wœród nominowanych. Do tej pory

znana pod panieñskim nazwiskiem Brandys. Jest aktualn¹ Mi-
strzyni¹ Polski nauczycieli w pó³maratonie – tytu³ ten zdoby³a w
2004 r. w Bochni, a jej ubieg³oroczne osi¹gniêcia to: III miejsce w
biegu na 5 km w Wi¹zowej; IV miejsce w pó³maratonie w Linzu
(Austria); I miejsce w pó³maratonie „Cracovia”; II miejsce w bie-
gu na 7,5km w Kroœnie; I miejsce w Biegu Siarkowca na dystansie
10 km (Tarnobrzeg); I miejsce w biegu otwartym Mistrzostw Eu-
ropy w biegach górskich w Korbielowie na dystansie 6,6 km; II
miejsce w biegu na Pilsko; III miejsce w Mistrzostwach Podkarpa-
cia w Biegach Górskich; II miejsce w Ogólnopolskim Biegu Zdro-
jowym – Busko Zdrój na dystansie 10 km.

Bart³omiej Dzik – mieszka w Zagorzycach. Jako zawodnik LKS Mie-
lec wywalczy³ tytu³ halowego wicemistrza Polski juniorów m³od-
szych w biegu na 60 m – z³oty medal przegra³ zaledwie o 0,01s.
Jest równie¿ zawodnikiem trzecioligowej siatkarskiej dru¿yny
Têczy Sêdziszów M³p.

Siatkówka
Przemys³aw Cyrulik – czo³owy siatkarz trzecioligowej dru¿yny Têczy

Sêdziszów, absolutnego beniaminka, który w pierwszym sezonie
wystêpów na parkietach regionu odniós³ pierwsze zwyciêstwo.

Pi³ka no¿na
Piotr B¹kowski – najbardziej doœwiadczony zawodnik Lechii Sêdzi-

szów, uniwersalny i niezwykle po¿yteczny dla dru¿yny.
Witold Kwaœny – zawodnik Lechii, czo³owy bramkarz klasy okrêgo-

wej dêbicko-mieleckiej
Pawe³ Idzik – czo³owy zawodnik Lechii, bez którego trudno wy-

Plebiscyt jest form¹ zabawy, bowiem nie roœcimy
sobie prawa do wartoœciowania wysi³ku i osi¹gniêæ
naszych sportowców.

W dwóch kolejnych numerach Biuletynu opublikujemy kupo-
ny, które nale¿y wype³niæ i dostarczyæ do redakcji do koñca lutego.

Adres: Biuletyn Sêdziszowski (MGOK)
Ul. 3 Maja 36, 39-120 Sêdziszów M³p.
Uwaga!!! Nale¿y wype³niæ wszystkie pozycje na kuponie, przy

czym na jednym kuponie nazwisko danego sportowca mo¿na umie-
œciæ tylko raz, na 1, 2, 3, 4 lub 5 miejscu. Nie wolno wpisaæ nazwiska
tego samego sportowca na wiêcej ni¿ jednej pozycji – tak wype³nio-
ny kupon nie bêdzie brany pod uwagê! W plebiscycie uwzglêdnimy
tylko oryginalne kupony, wyciête z naszej gazety.

Zapraszamy do zabawy!

KUPON KONKURSOWY NA STR. 27

Kandydaci do tytu³u Sportowca Roku 2004 w Gminie Sêdziszów M³p.
obraziæ sobie drug¹ liniê sêdziszowian

Marek Szeliga – najlepszy strzelec dru¿yny Lechii, jesieni¹ zdoby³ 10
bramek w rozgrywkach pi¹tej ligi.

Grzegorz Feret – najlepszy strzelec Soko³a Krzywa, postrach bram-
karzy w klasie B, grupie rzeszowskiej

Andrzej Cyzio – graj¹cy trener Soko³a, mimo skoñczonych czter-
dziestu lat, nadal czaruje technik¹ i zadziwia wyrachowaniem
na boisku

Mateusz Magdoñ – czo³owy zawodnik Korony Góra Ropczycka,
bramkostrzelny napastnik – „³owca goli”, ambitny, zadziorny,
nieustêpliwy na polu karnym.

Roman G³odek – podpora defensywy Piasta Wolica Piaskowa, solid-
ny i ofiarnie graj¹cy zawodnik

Micha³ Pietkiewicz – przedstawiciel K³osa Kawêczyn i… niezwykle
usportowionego „klanu Pietkiewiczów”. Zdolny bramkarz.

Bogus³aw Marciniec – zawodnik beniaminka: P³omienia Zagorzy-
ce. Bramkostrzelny napastnik, potwierdzaj¹cy swoje zdolnoœci
tak¿e w rozgrywkach halowych.

Zbigniew Przydzia³ – popularny „Karol” to wci¹¿ podpora Plonu
Klêczany. Rutynowany zawodnik, od którego m³odsi koledzy
mog¹ siê nauczyæ pracowitoœci na boisku

Artur Ignas – napastnik Grodu Bêdziemyœl. Ambitny zawodnik, nawet
gdy dru¿ynie nie idzie, nie schodzi poni¿ej dobrego poziomu.

Boks
£ukasz Ró¿añski – mieszkaj¹cy w Czarnej Sêdziszowskiej m³ody piê-

œciarz zdoby³ Puchar Polski Juniorów w kategorii powy¿ej 91 kg.
Trenuje w Wis³oku Rzeszów i… kto wie, czy Dawidowi Kostec-
kiemu nie roœnie groŸny konkurent.

Rozwi¹zanie konkursu z numeru 12/2004
Serdecznie dziêkujemy za wszystkie kupony, jakie nap³ynê³y

do redakcji. Obiecujemy zastosowaæ siê do Waszych uwag, doty-
cz¹cych naszej pracy.

Odnotowaæ nale¿y, ¿e nasi czytelnicy najwy¿ej ceni¹ teksty
Grzegorza Burego i Jana Flisaka, a tak¿e artyku³y opisuj¹ce daw-
ne tradycje i zwyczaje autorstwa Marii Wilczok. W minionym
roku najwiêksze na Was wra¿enie zrobi³a ok³adka z 5. numeru
naszej gazety, przedstawiaj¹ca ratusz i reklamuj¹ca album p.t.
„Ziemia Sedziszowska”

Nagrodê wylosowa³ Pan W³adys³aw Zaj¹c z Borku Wielkiego.
Bêdzie ona czekaæ na odbiór  w sekretariacie MGOK przy ulicy
3 maja 36.
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

 INWESTYCJE SZKOLNE
 Piêkniej¹ nam szko³y

 - wœród nich w rynku „dwójka”,
 Czas sprawi³, ¿e maj¹

 „bogatego wujka”

 DWA OBLICZA
 Oblicze wsi naszej

 na lepsze siê zmienia,
 Piêkne elewacje,

 nowe ogrodzenia.
 Choæ siê oko w odbiorze

 tym wszystkim zachwyca
 Nos cierpi, bo wokó³

 cuchnie okolica.
 Co u licha?, co znowu?

 obserwator pyta.
 Aaa! ...to rurka do rowu

 - nawet niezbyt skryta!

 PRZEMIANY
 M³odoœæ na myœlenie

 tak niektórym dzia³a,
 ¯e grzesz¹ namiêtnie

 u¿ywaj¹c cia³a.
 Ale kiedy czas im

 bruzd¹ orze czo³a
 Codziennie, niezmiennie

 drepcz¹ do koœcio³a.

 ZDROWIE
 A¿eby ¿ycie

 w zdrowiu wieœæ,
 Nie mo¿na praw

 biologii skrzywiaæ
 Bo nie wystarczy

 tylko jeœæ,
 Wa¿niejszym jest

 by siê od¿ywiaæ!

 SPOSTRZE¯ENIE
 Gdy poumieraj¹

 wszystkie babcie stare,
 Któ¿ na wa¿ne radio

 wy³o¿y ofiarê?
 13.01.2005.

KUPON
1.

2.

3.

4.

5.

Imiê i nazwisko

Adres

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.....................................................

.....................................................................

Plebiscyt na Sportowca Roku 2004
Gminy Sêdziszów M³p.

Wyra¿am zgodê na przechowywanie i przetwarzanie
przez „Biuletyn Sêdziszowski” moich danych
osobowych, zawartych na tym kuponie oraz ich
publikacjê w prasie, w przypadku wygrania nagrody,
zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych.

Czytelny podpis
...........................................................................

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
styczeñ-luty 2005 r.

Data dy¿uru Dy¿ur ca³odobowy
Dy¿ur cz¹stkowy

(sobota – niedziela– œwiêta)
od godz. 900 do 1400

17.01.- 24.01.2005
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2

Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Jana Paw³a II 34

24.01.- 31.01.2005
Apteka Sêdziszów M³p.

ul. Jana Paw³a II 9
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2

31.01.- 07.02.2005
Apteka Sêdziszów M³p.

ul. Koœciuszki 18a
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 1

07.02.- 14.02.2005
Apteka Ropczyce

ul. Wyszyñskiego 45
Apteka Sêdziszów M³p.

ul. Jana Paw³a II 9

14.02.- 21.02.2005
Apteka Sêdziszów M³p.

ul. Os. M³odych 1
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2

21.02.- 28.02.2005
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2

Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Koœciuszki 18a


